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Van de voorzitter… 
 

Zoals u wellicht al is opgevallen, maakt Portaal op dit ogenblik werk van Antilopespoor. Na eerst 
in de zgn. Juliana-bouw (op een héél klein deel na) groot onderhoud uitgevoerd te hebben, gaat dat 
later dit jaar ook gebeuren bij de Amnis-bouw. Ruwweg kun je deze twee delen uit elkaar houden 
doordat het Juliana deel met gele en het Amnis deel met rode bakstenen is gemetseld. Ook de Amnis-
bouw (huisnummers 539 t/m 721) zal geschilderd en van dubbel glas voorzien worden. Bijzonderheid 
hierbij is dat de bewoners zelf de kleur – rood, blauw of groen - van hun voordeur mogen bepalen. Als 
ook deze klus klaar is, zal de hele wijk er weer goed uitzien en door de plaatsing van dubbelglas het 
comfort aanzienlijk verhoogd zijn. Andere werkzaamheden die dit jaar nog in Antilopespoor gaan 
plaatsvinden, zijn de werkzaamheden in het kader van het zgn. “Aanvalsplan Leefomgeving”. Op 20 april 
is er een “schouw”, waar de wethouder zal meelopen om samen met de Wijk- en Bewonerscommissie en 
buurtbewoners te bekijken welke extra’s er buiten de herbestrating uitgevoerd kunnen worden. Op 7 
juni is er vervolgens – op een nader te bepalen plaats - een inloopavond voor de bewoners, waar de 
gemeente uiteen zal zetten wat er uitgevoerd gaat worden en wanneer dat zal gebeuren. 
 

Werkgroep beheer Antilopespoor 
 

Op 24 februari zaten de leden van de WBC weer om tafel met vertegenwoordigers van de 
gemeente, Portaal en de Politie in de half jaarlijkse vergadering van de Werkroep Beheer 
Antilopespoor.  

In deze vergadering kondigde de gemeente de uitvoering van het Aanvalsplan Leefomgeving aan 
(zie ook boven) en heeft de WBC aangedrongen dat de gemeente de uitvoering van de punten die 
tijdens de wijkschouw geconstateerd worden, ook werkelijk uitvoert.  

Op ons verwijt naar de politie, dat wij maar weinig merken van het feit dat er een milieuagent 
is, deelde de wijkagent mee dat de milieuagent na een periode van ziekte weer terug was en dat de 
mensen in de wijk die het niet zo nauw nemen met het afvoeren van hun afval dat binnenkort in hun 
portemonnee zullen gaan merken. De kans op boetes zijn nu aanzienlijk toegenomen.  

Portaal kreeg het verwijt dat zij de WBC niet geïnformeerd had over de uitvoering van het 
groot onderhoud in de wijk, terwijl dit een wettelijke verplichting is en dat de wijkbeheerder 
onzichtbaar was geweest. Portaal heeft het boetekleed aangetrokken en voor de toekomst beterschap 
beloofd. Omdat de door Portaal aangestelde wijkbeheerder (zie AN januari 2005) ziek was geweest en 
er daardoor weinig te merken is geweest van zijn aanwezigheid in de wijk, heeft Portaal besloten om 
gedurende 2 maanden 4 wijkbeheerders - met ieder een eigen taak - in Antilopespoor aan het werk te 
zetten. Zij gaan in deze periode alle problemen in Antilopespoor in beeld brengen en aanpakken. 
 

(Kinder)Kunst in de wijk 
 

Eindelijk werd de belofte aan Naomi van Waveren op maandag 21 
februari ingelost. ’s Middags werd haar kunstwerk opgehangen en 
afgedekt. ’s Avonds zou het onthuld worden. Nee dus, één of ander 
ettertje vond het nodig om het zeil alvast weg te trekken.  Maar wij zijn 
vindingrijk, dus veranderden we het onthullen snel in het zetten van haar 
handtekening. Hiermee was de wijk officieel een kunstwerk rijker. 

9e jaargang, april 2005  
Colofon 
Voorzitter  
Ron Druppers, nr. 665 (580066) 
Secretaris 
Caroline van de Mast, nr. 206 (284837) 
Penningmeester 
Niels Wieling, nr. 422, (554804) 
Leden 
Carla Buijsman, nr. 665 (580066) 
Bianca Wijnands, nr. 430 (285588) 

Naast leden van de wijkcommissie, de ouders van Naomi en enkele 
belangstellenden was er zelfs ook een echte verslaggeefster. Jammer 
dat het heel erg koud was. 

Ga voor volledige én actuele informatie over de wijk, snel naar www.antilopespoor.nl 



Ga voor volledige én actuele informatie over de wijk, snel naar www.antilopespoor.nl 

 
Avondschouw 
 

Dinsdag 15 maart heeft de wijk- en bewonerscommissie, samen met de wijkagent Jan Koetsier 
en Marja Ellinkhuizen van Portaal, een avondschouw gehouden. Doel van een avondschouw is de wijk 
letterlijk eens in een ander licht te bekijken. Er wordt dan vooral gelet op de verlichting, zowel 
openbare als verlichting in portieken. Ook wordt dan op donkere en daarmee onveilige plekken gelet. En 
we kijken of er in bepaalde donkere stukken in de wijk nog wat extra verlichting kan worden 
gerealiseerd. Als u nog een plek weet waar u verbetering wenst, geef dit dan aan ons door. 

Het viel ons op dat erg veel lampen van trappenhuizen en op de galerijen niet werkten. Marja 
heeft de geconstateerde gebreken genoteerd en zal Portaal opdracht geven de 25 kapotte lampen te 
repareren. Het is natuurlijk mogelijk dat we enkele lampen gemist hebben. Het is de bedoeling dat, als 
u een defecte lamp heeft in een trapportaal of de galerij, u zelf contact opneemt met Portaal via het 
gratis telefoonnummer 0800 7678225.  Portaal zorgt er dan voor dat de lamp gerepareerd wordt. Dit 
geldt niet voor buitenlampen van de benedenhuizen, die men zelf heeft opgehangen. Verder heeft 
Portaal besloten, bij het portiek en trapje bij huisnummer 641, een extra lamp te plaatsen. 

Zowel tijdens de reguliere wijkschouw als de avondschouw hebben wij verzocht het pad langs 
de laaggenummerde huizen richting postkantoor te verbeteren en uit te breiden, zodat we vanuit de 
wijk op een korte en veilige manier bij het nieuwe postkantoor en het station kunnen komen. Tevens 
hebben wij Portaal er op gewezen dat de steigerbouwers er een zooitje van maken. Na het werk liggen 
steigerdelen dwars over stoepen, zodat doorgang nauwelijks of helemaal niet mogelijk is. Bovendien 
laten ze trappen aan de steigers hangen, zodat de jeugd lekker kan klauteren, wat ons en wijkagent Jan 
Koetsier bezorgd maakte. 

 

Het veldje 
 
In de wijk ligt al jaren een veldje, waar niets mee wordt gedaan. Het veldje ligt, aan de zijde 

van Duivenkamp, tussen de huisnummers 169 en 217. De enige functie die het veld tot nog toe heeft 
gehad is een (onofficiële) uitlaatplaats voor honden. Dit levert grote ergernis op bij omwonenden, die ’s 
zomers veel last van de stank hebben.  

De wijkcommissie vindt het jammer dat dit stukje niet beter gebruikt wordt. Je zou kunnen 
denken aan een betonnen bak waar men ’s zomers kan rolschaatsen. ’s Winters zouden we hem kunnen 
laten vollopen met water, zodat we er kunnen schaatsen. Je zou er ook een wijktuin van kunnen maken. 
Natuurlijk kan het ook de officiële honden uitlaatplaats worden. Of misschien een hangplek voor 
jongeren met een basketbalveld en een betonnen pingpongtafel.  

Wij vragen u ook mee te denken over wat we met dat plekje kunnen doen. We willen de plek 
graag een functie geven. Natuurlijk zijn er altijd mensen die tegen ieder idee zijn, maar wij denken dat 
we - in goed overleg - een bruikbare plek kunnen maken van het veldje. 

Graag uw reactie naar Carla Buijsman, nr. 665. 
 

Resultaten Wijkschouw 
 

Zoals de meesten van u waarschijnlijk wel weten, heeft Antilopespoor al enkele jaren een 
website. Op de website staat allerlei informatie over de wijkcommissie en de wijk. Vanaf nu wordt ook 
het gemeentelijke verslag van de wijkschouw op de website gezet. U kunt dan zien wat er in uw buurt 
gaat gebeuren. En u kunt er dan ook een oogje op houden of de werkzaamheden inderdaad worden 
uitgevoerd. 
 

Nieuw en strenger beleid t.a.v. Wietteelt 
 

In het volgende nummer komen we hier uitgebreid op terug. Gezien de ernst van de situatie 
willen we u nu al laten weten dat huurders, die méér dan de wettelijke toegestane hoeveelheid wiet in 
hun woning telen, door Portaal zonder pardon uit huis gezet gaan worden! Wees gewaarschuwd! 


