
 

AntiLopendNieuws 

Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor 

Na jaren van enorme inzet heeft het bestuur van 
Stichting Antilopespoor tijdens de bestuursverga-
dering van 30 september 2009 unaniem besloten 
haar functie als wijkcommissie neer te leggen. 
Wij zijn tot dit besluit gekomen nadat we steeds 
meer het gevoel kregen dat we de meeste dingen 
voor Jan met de korte achternaam deden. Het on-
genoegen groeide en de motivatie om nog langer 
door te gaan werd minder en minder. 
De spreekwoordelijke druppel was voor ons de 
grote schoonmaak van de wijk, aangekondigd door 
een bord voor in de wijk. Het begon goed, maan-
dagochtend was de veegwagen in de wijk en er 
werd ook op verschillende plekken met de blad-
blazer gewerkt. Maar daar bleef het bij en de wijk 
zag er niet schoon uit. Toen wij na twee dagen 
zagen dat er niets meer gebeurde alarmeerden wij 
de gemeente, maar na diverse mailtjes en gesprek-
ken, was er aan het eind van de week nog niets 
gebeurd. 
Natuurlijk is deze gebeurtenis niet de enige reden, 
het zijn frustraties van jaren. Eerst moesten we 
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Bestuur legt taken wijkcommissie neer 
 

opboksen tegen een college van B & W dat alleen 
het woord nee kende als het om Antilopespoor 
ging. Daarna kregen we te maken met een college 
van mooie plannen. Het zag er veelbelovend uit. 
Veel inspraak, veel praten, maar ze gingen steeds 
minder luisteren. Bovendien werd alles ingewikkel-
der en meer tijdrovend. 
We zijn gewoon een paar vrijwilligers die het bes-
te met de wijk voor hebben en dat in onze vrije 
tijd doen. Als er dan amper door de gemeente 
naar je geluisterd wordt, houdt het gewoon op. 
 
Bewonerscommissie blijft bestaan 
We gaan wel door met de Bewonerscommissie en 
zullen proberen ons werk op een zo goed mogelij-
ke manier voort te zetten. Als bewonerscommis-
sie houden we ons bezig met alles wat de huurwo-
ningen en leefomgeving daarvan betreft. Het con-
tact met Portaal is wel vruchtbaar, ondanks dat we 
daar ook wel eens nee te horen krijgen.            
De brief die wij aan het college van B & W stuur-
den, staat op de website www.antilopespoor.nl. 

Speciaal spreekuur Portaal 
Portaal heeft in overleg met de 
bewonerscommissie Antilope-
spoor besloten om een speciaal 
spreekuur voor de bewoners uit 
de wijk te houden. Het spreek-
uur zal in eerste instantie een 
aantal maanden proefdraaien. 
Daarna wordt gekeken of uit-
breiding wenselijk is of dat het 
overbodig blijkt te zijn.  
Bewoners uit de wijk Antilope-
spoor kunnen met alle vragen 
over de woning en leefomgeving 
terecht op het spreekuur op het 
steunpunt van Portaal aan de 
Safariweg 68. 

Het spreekuur wordt gehouden 
op iedere eerste donderdag van 
de maand van 18.00 tot 19.00 
uur. Het eerste spreekuur was 
op 3 september.  
Gebiedsbeheerder Joop Le No-
ble zal, als dat mogelijk is, direct 
antwoord geven op vragen. Dat-
gene waar geen direct antwoord 
of oplossing voor is, wordt 
doorgespeeld naar de juiste af-
deling of andere partijen. 



Kinderactiviteiten 2009 

Zoals iedere zomer werden er in Antilopespoor 
weer drie kindermiddagen georganiseerd. 
Zaterdag 11 juli was de eerste speeldag. Er kwa-
men twee paardjes in de wijk waar iedereen een 
ritje op mocht maken. Met de paarden kwam een 
limonade-koe mee. Iedereen mocht de koe mel-
ken en zo de heerlijke limonade opdrinken. Er was 
een springkussen op het grasveldje bij de voetbal-
kooi. En er was ook nog een heuse rodeo-stier! 
Iedereen kon zich dus heerlijk uitleven. 
Op 1 augustus kwam Clown Doedel voor de 

tweede keer in onze wijk. De kinderen konden 
niet wachten tot hij er eindelijk was. Er was veel 
publiek en de show van Clown Doedel was ook 
geweldig. Veel kinderen mochten hem ook helpen 
bij zijn stunts. Toen de show van Clown Doedel 
afgelopen was kwam de waterpret. Het begint al 
een traditie te worden in Antilopespoor. Dan ko-
men de ‘hoge’ waterglijbaan en de buikslide weer. 
Er werd veel gegleden en gerend en in het koude 
water geplonsd. Voor nog meer afkoeling was er 
limonade en ijs. 
De traditionele afsluiter van de kinderactiviteiten, 
de viswedstrijd, werd gehouden op 22 augustus bij 
de sloot tussen Antilopespoor en Waterstede. Er 
werden diverse soorten vis gevangen, zoals baars, 
voorn en post. De grootste vis die werd gevangen 
was wel 22cm. Wat een joekel! Bij de viswedstrijd 
gaat het erom de meeste lengte aan vis te vangen, 
dus alle vissen worden bij elkaar opgeteld. 
De uitslag was: 
1. Selena van Welbergen (168,5cm) 
2. James Rumahloine (127cm) 
3. Randy Stahl (113cm) 
Deze winnaars kregen allemaal een mooie prijs, 
beschikbaar gesteld door Alberts, de dierenwinkel 
te Maarssenbroek.  

Werkgroep wijkbeheer 

Twee keer per jaar komen de wijk– en bewoners-
commissie, Portaal, gemeente en wijkagent samen 
om alle zaken die de wijk aangaan te bespreken. 
Dit keer was ook het jongerenwerk uitgenodigd. 
Helaas konden de wijkagent en het jongerenwerk 
er door omstandigheden niet bij zijn.  
Op de agenda stonden o.a. de uitkomsten van het 
woonwensenonderzoek. Waar we met zijn allen 
heel blij van zijn is dat veel mensen het naar hun 
zin hebben in de wijk en er prettig wonen. 
Ook zijn er klachten:  overlast, zwerfafval en hon-
denpoep werden het meest genoemd. 
De voornaamste reden voor het houden van het 
onderzoek was om uit te vinden of er behoefte in 
de wijk is aan een buurtwoning waar kleinschalige 
activiteiten, zoals huiswerkklas, taalles, spreekuren 
van instanties georganiseerd kunnen worden. Die 
behoefte is er niet. Pas bij gerichte vragen reageert 
men met een “Ja, waarom niet”. De uitkomsten 
van het onderzoek geven in ieder geval geen aan-
leiding voor het openen van een buurtwoning.  
De wijkbeheerder zal het onderzoek aan het col-
lege van B & W aanbieden. 
Het totale rapport staat op de website. 
Naast het woonwensenonderzoek werd verder de 
grote schoonmaak door de gemeente besproken, 
het hondenbeleid, veiligheid en  groenonderhoud. 

 

Alle foto’s van de kinderactiviteiten staan op: 

www.antilopespoor.nl 

Sponsor van de viswedstrijd 

 

 


