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Van de voorzitter… 
 

De winkelwagentjes van Albert Heijn zorgen - al zolang Winkelcentrum Bisonspoor bestaat - 
voor overlast in de wijk. Tot vorig jaar was de overlast ongeveer 2 keer zo groot, maar toen heeft Dirk 
van den Broek zijn karren voorzien van wielen die blokkeren als je het winkelcentrum verlaat. Dit 
scheelde echt de helft, maar ondanks dit succes met de “Dirk karren” werd dit initiatief niet door 
Albert Heijn overgenomen. 

Tijdens een gesprek dat ik samen met Mario van Dijk van de gemeente had met de 
Districtmanager en twee andere medewerkers van Albert Heijn, heeft Albert Heijn toegezegd om de 
karren nu 4 maal per week uit de wijk weg te halen. Ze hebben daar speciaal personeel voor 
aangetrokken. Ziet u ergens in de wijk boodschappenkarretjes langer dan 2 dagen staan, bel dan even 
met Albert Heijn (569960) om dit door te geven. 

We blijven echter wel praten met Albert Heijn over het bevestigen van de “blokkeerwielen” op 
hun karretjes, omdat blijkt dat dit de enige echte oplossing is voor het probleem. Hoewel Albert Heijn 
in het gesprek aangaf “er niet over te denken” om het systeem te gaan invoeren omdat zij dat dan bij 
alle 700 winkels zou moeten doen (vraag mij niet waarom, want ik begrijp dat ook niet), is men onlangs 
bij 2 vestigingen in Utrecht gestart met een proef. Wie weet wat dit voor de toekomst voor onze wijk 
betekent. We houden u op de hoogte!  
 

Enquête schilder- en beglazingswerkzaamheden. 
 

Wij zijn n.a.v. de schilder- en beglazingswerkzaamheden door bewoners benaderd over de niet 
altijd smetteloze manier waarop deze werkzaamheden werden uitgevoerd. Daarom hebben wij bij alle 
woningen waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd een enquêteformulier bezorgd. Wij verzoeken u 
dringend even de tijd te nemen het formulier in te vullen en bij een van de WBC leden door de bus te 
gooien. Zonder uw medewerking is het voor ons niet mogelijk Portaal hier op aan te spreken! Voor de 
mensen die het enquêteformulier kwijt zijn; bij deze nieuwsbrief vindt u hem nog een keer. Als u de 
enquête al heeft ingevuld en ingeleverd, hoeft u dit natuurlijk niet opnieuw te doen.  
 

Parkeren in Antilopespoor 
 

Er van uitgaande dat iedereen die een auto bestuurt ook echt een rijbewijs heeft, vragen wij 
ons toch het volgende af. Hoe zijn sommige mensen geslaagd voor het onderdeel bijzondere 
verrichtingen en verkeersbordenkennis? 

Wij zijn niet de enigen die zich dit afvragen. Er zijn bij het WBC inmiddels al meerdere 
klachten binnengekomen over het parkeren in de wijk en het wanparkeren van sommige medebewoners 
en bezoekers. Zo wordt er veel op stoepen geparkeerd waardoor het voetpad geblokkeerd wordt en ook 
blijkt het erg moeilijk om recht in 1 vak te parkeren waardoor anderen weer gedwongen worden op de 
stoep te parkeren omdat er geen plek meer is. 
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Wij als WBC nemen dit serieus en zijn hiermee naar de politie 
gegaan. Maar hulp van anderen hierin is natuurlijk ook van harte welkom. 
Vraag bijvoorbeeld eerst zelf persoonlijk of per net briefje aan de 
wanparkeerder goed te parkeren. Als u dit niet kunt of durft kunt u 
natuurlijk altijd de politie bellen en hen vragen er iets aan te doen.  

Wij blijven ons inzetten om dit probleem op te lossen en hopen dat 
de politie ons hierin bijstaat. Wellicht worden er binnenkort toch nog eens 
boetes uitgeschreven voor het fout parkeren in de wijk. 

Ga voor volledige én actuele informatie over de wijk, snel naar www.antilopespoor.nl 
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Winnende tekening wordt 21 februari onthuld 
 

Het heeft heel lang geduurd, maar eindelijk gaat de tekening van Naomi van Waveren de wijk 
opfleuren.  

Naomi had de tekenwedstrijd gewonnen, die ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
wijk werd gehouden. De tekening zou vergroot worden en op een mooie plek in de wijk opgehangen 
worden. Op zich heel simpel en leuk, alleen moest Naomi wel heel lang wachten op de wijkcommissie. 

Afgelopen herfst kon ze eindelijk, samen met enkele leden van de wijkcommissie, aan de gang 
met kwasten en verf. Via een beamer werd de tekening uitvergroot op een plaat. Op deze wijze kon de 
tekening precies worden nageschilderd. Het resultaat kunt u vanaf maandagavond bewonderen. De 
tekening komt te hangen op de blinde muur aan de overkant van de telefooncel. Wij zouden het leuk 
vinden als er zo veel mogelijk bewoners aanwezig zijn bij de onthulling op 21 februari om 18.30 uur. 
 

Wijkschouw 
 

Maandag 21 februari a.s. is de halfjaarlijkse wijkschouw. De schouw begint om 13.30 uur. We 
verzamelen bij de telefooncel. 

De wijkschouw is bedoeld om probleempunten in de wijk op te sporen. Samen met 
vertegenwoordigers van de gemeente, politie en Portaal lopen we de wijk door om te kijken welke 
plekken extra aandacht nodig hebben. Portaal let voornamelijk op de verzorging van de tuinen en de 
staat van de schuren en brandgangen. De gemeente bekijkt o.a. de openbare groenvoorzieningen en 
bestrating. De politie let vooral op verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen. 

De wijkcommissie loopt meestal van te voren door de wijk om aandachtspunten te verzamelen. 
Maar wij kunnen ook uw hulp gebruiken. Als er dingen zijn waarvan u vindt dat er iets aan gedaan moet 
worden of waarvan u vindt dat ze gevaarlijk zijn, dan kunt u dat schriftelijk melden bij één van de 
leden van de wijkcommissie. U kunt ook meelopen met de schouw of de mensen ter plekke aanspreken. 
 

Hondenpoep 
 

Met het wegvallen van de Busdijk en het braakliggende terrein richting spoor is voor veel 
hondenbezitters van Antilopespoor de uitlaatplek voor hun hond verdwenen. Helaas is daarvoor door de 
gemeente geen vervangende uitlaatplek gecreëerd, met als gevolg dat de meeste honden nu in de wijk 
worden uitgelaten, zelfs op de kinderspeelveldjes. Dit veroorzaakt grote ergernis bij veel Antilopers. 

De wijkcommissie heeft dit probleem meerdere malen bij de gemeente aangekaart, maar 
zonder resultaat. De enige manier om iets aan de poepoverlast te doen, is als de hondenbezitters hun 
hond ergens anders uit laten. Bijvoorbeeld bij het tunneltje richting MacDonald of iets verder 
doorlopend, op de Maarssenbroeksedijk. En als de hond toch in de wijk zijn behoefte heeft gedaan, 
ruim het dan op! Dus: lieve hondenmensen, loop lekker met je hond een stukje verder (vindt je hond nog 
leuk ook!) en neem een schepje, zakje of gewoon een stuk keukenpapier mee voor “ongelukjes” 
onderweg. 
 

Groot huisvuil. 
 

Het is waarschijnlijk nog niet bij iedereen bekend dat er geen groot huisvuil naast de 
containers gezet mag worden. Als u hierbij betrapt wordt, kunt u zelfs een flinke boete krijgen. 

U kunt uw groot huisvuil naar het depot aan de Diependaalsedijk brengen of op de speciale 
dagen op laten halen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het meldpunt dagelijks beheer van de 
gemeente Maarssen, bereikbaar op telefoonnummer 563112. 

Als uw oude spullen nog bruikbaar zijn kunt u ze ook aanbieden bij kringloopwinkel de Sirkel 
(573222) of via de website van Antilopespoor: www.antilopespoor.nl. Op deze manier blijft onze wijk 
schoon en misschien kunt u een ander nog een plezier doen met uw overbodige spullen. 

De eerstvolgende datum waarop het groot huisvuil in onze wijk wordt opgehaald is donderdag 
10 maart. De daarop volgende ophaaldag is 7 april. U moet wel van tevoren uw groot huisvuil aanmelden 
op eerder genoemd telefoonnummer. U kunt dat tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot 12.00 uur doen.  


