Wij wensen u een gelukkig en gezond 2005!

Antilopend Nieuws
Is een uitgave van de Wijk- en Bewonerscommissie Antilopespoor

Van de voorzitter…
2004, een jaar om niet snel te vergeten!
In 2004 zijn er in Antilopespoor weer veel zaken gebeurd. Eindelijk is Portaal begonnen met, in
een groot deel van de wijk, schilderen en dubbelglas plaatsen. Na jaren stilstand in het onderhoud was
dit ook hard nodig. Naar mijn mening is bijv. dubbelglas geen luxe meer, maar een noodzakelijkheid.
In de loop van het jaar zagen we wel dat de verloedering van de wijk weer toenam. Dingen die
daartoe bijdragen zijn onder andere het bij de containers plaatsen van groot afval (bankstellen etc.),
het a-sociale parkeergedrag van sommige bewoners en de rondzwervende winkelkarretjes van vooral
Albert Heijn. We werden hier als Wijk- en bewonerscommissie ook op aangesproken door de bewoners.
In september waren wij het zat. We hebben onze partners in de werkgroep beheer Antilopespoor (de
gemeente, Portaal en de politie) tijdens een overleg verteld, dat wij (als wijkbewoners) serieus
overwogen om m.i.v. januari 2005 te stoppen met onze inzet. Dit zou het einde van de Wijk- en
Bewonerscommissie zijn. Het kon volgens ons niet zo zijn dat de gemeente, Portaal en de politie hun
verantwoordelijkheid niet namen. Dit heeft voor een schrikreactie gezorgd bij onze partners in de
werkgroep, die onder andere heeft geleid tot het aanstellen van een wijkbeheerder door Portaal. Een
groot deel van dit nummer wordt gevuld met artikeltjes waarin de verschillende partners vertellen wie
ze zijn en/of welke inzet we van hen kunnen verwachten voor een mooi, schoon en leuk Antilopespoor.
Het dieptepunt van het jaar was zonder meer de dood van de 2 jarige Steffanno Jonkers op 16
november. Hij verdronk in de sloot tussen Antilopespoor en Waterstede. Emotioneel en
hartverwarmend waren de reacties van de bewoners, van zowel Antilopespoor als Waterstede, op een
spontaan opgestarte inzamelingsactie. De bewoners van de wijken reageerden massaal. Ik was trots op
mijn wijk en al zijn bewoners. Verderop in dit nummer vindt u een bedankbrief van de familie van
Steffanno.
Als laatste wil ik alle bewoners van Antilopespoor oproepen om er - samen met ons - voor te
zorgen dat Antilopespoor een leuke leefbare wijk blijft. De Wijk- en bewoners commissie kan dit niet
alleen en heeft daar uw hulp hard bij nodig.

Schoon Antilopespoor door Mario van Dijk, gemeente Maarssen
De gemeente geeft een hoge prioriteit aan een schone woon- en leefomgeving.
Eén keer per twee weken wordt het zwerfvuil uit de wijk Antilopespoor gehaald.
De bewoners kunnen ook een belangrijke bijdrage aan een schone woon- en leefomgeving leveren door
geen rommel in het openbare gebied te gooien, danwel het openbare gebied rond de eigen woning zelf
schoon te houden. Een aanhoudend probleem is de rommel rond de wijkcontainers.
Het is niet toegestaan afval naast de wijkcontainers te zetten. Dit is een milieuovertreding! De
milieucontroleur gaat de komende maanden toezicht houden op het illegaal
9e jaargang, januari 2005
dumpen van afval naast de wijkcontainers.
Grof vuil, dus vuil dat niet in de wijkcontainer past, wordt éénmaal per
maand gratis bij u opgehaald. Ook tegen betaling van een bijdrage kan het
grof vuil, wanneer het u uitkomt, bij u worden opgehaald.
Hebt u grofvuil bel dan a.u.b. het meldpunt dagelijks beheer van de
gemeente en maak een afspraak om dat bij u op te halen. Het meldpunt is
van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op
telefoonnummer 563112.
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Nieuw gezicht in Antilopespoor

door Rodolphe de Man, Portaal Regio utrecht

Portaal heeft sinds enige maanden extra mankracht vrijgemaakt om de
leefomgeving in Antilopespoor te verbeteren. Een aantal uren per week zal ik,
Rodolphe de Man - beheerder leefomgeving, in de wijk aanwezig zijn om de nodige
zaken rond de woningen van Portaal aan te pakken.
In de eerste plaats gaat mijn aandacht uit naar de trappenhuizen, galerijen en
bergingsgangen. Ik zal er met name op toezien dat daar geen fietsen en oude
huishoudelijke apparaten worden geplaatst. Zo nodig zal ik deze zonder nadere
waarschuwing verwijderen. Daarnaast gaat mijn aandacht ook uit naar zwerfvuil
rondom de woningen.
De komende maanden wordt er ook extra aandacht gegeven aan het onderhoud van de tuinen en
schuttingen. De bewoners van Portaalwoningen die een puinhoop van de tuin maken zullen op hun gedrag
worden aangesproken, waarbij hun een termijn wordt geboden om de tuin weer op orde te brengen.
Indien zij zich niet aan de afspraken houden zal Portaal juridische stappen overwegen.
Ook kleine technische gebreken aan bijvoorbeeld centrale deuropeners en andere collectieve
voorzieningen zullen door mij worden gemeld aan het onderhoudsbedrijf. Wel blijft voorop staan dat
deze ondersteuning door mij als een steuntje in de rug voor de bewoners is bedoeld om de leefbaarheid
van de buurt te verbeteren, maar dat de bewoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn om
verloedering van de eigen wijk tegen te gaan. Daarom vraag ik u om altijd zo snel mogelijk zaken als
reparatieverzoeken en klachten door te geven aan Portaal Klantenservice (gratis telefoonnummer:
0800 - 767 82 25). Samen kunnen we er een beter leef- en woonklimaat van maken!

De wijkagent door Jan Koetsier, Politie Regio Utrecht – District Rijn en Venen
Ik ben Jan Koetsier, de wijkagent van Antilopespoor. Buiten Antilopespoor ben ik ook wijkagent van
Bisonspoor en Waterstede.
Ik ben bereikbaar op het politiebureau te Maarssen, Bisonspoor 333. Telefonisch ben ik bereikbaar op
telefoonnummer 0346-581 185, U krijgt dan het wijksecretariaat aan de lijn. Zij noteren alles en
zorgen ervoor dat ik u terug bel of maken een afspraak. Dit telefoonnummer is alleen van maandag tot
en met vrijdag, tijdens kantooruren 08.30 uur tot 17.00 uur. Hiernaast kunt u altijd het landelijke
telefoonnummer gebruiken 0900-8844. BEL BIJ SPOED ALTIJD 112 !!!
Verder probeer ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn. Daar kunt u mij uiteraard ook
aanspreken.

Aan alle mensen uit de buurt, die ons zo fijn gesteund hebben.
Duizend maal bedankt. Jullie inzet was hartverwarmend.
Wat zo’n klein jochie tot stand kan brengen.
Wij willen iedereen bedanken die zich voor ons ingezet heeft: de mensen van bureau Maarssen, de
mensen van de ambulances, Ron Druppers en alle andere mensen van de Wijk- en
Bewonerscommissie, de mensen voor hun morele en financiële steun, alle kinderen die pluche
beesten neerlegden bij het monument, iedereen die kaarsen brandden en kaarten stuurden.
Alle culturen die rouwden om onze kleine jongen en meeleefden met ons.
Onze Steffanno mocht het niet redden; laat dit alsjeblieft een waarschuwing zijn voor alle ouders.
Wees zuinig op ze! Ze zijn zo kwetsbaar.
Dit had niet mogen gebeuren.
Nogmaals: jullie zijn allemaal kanjers. Top, duizend maal dank.
Ab, Alice en Ashley Jonkers
Antilopespoor 563
3605 XC Maarssen
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