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Oeps… foutje, sorry 
 

In de vorige nieuwsbrief is per 
ongeluk een verkeerd telefoon-
nummer vermeld in de rubriek 
“Om te bewaren”. Daarom nog-
maals het lijstje, maar dan met 
het juiste telefoonnummer. 
Vergeet niet het vorige te ver-
vangen door het onderstaande. 

Om te bewaren! 
Hieronder de volgende data 
waarop het groot afval gratis 
wordt opgehaald. U moet het 
wel aanmelden als u groot afval 
heeft en NIET  gewoon naast 
de containers zetten. Dit kan 
tot  dinsdag 12.00 uur voor de 
ophaaldag. Tel: 0346-563112 
 

7 juli 
1 september 
29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 

 

Hou van je wijk, hou 
het netjes en schoon! 

 

 

Grote drukte inloopavond aanvalsplan 
 

Dinsdag 7 juni hield de gemeente een inloopavond voor onze wijk. 
Op deze inloop werd uitleg gegeven over wat de gemeente gaat 
doen om onze wijk te verfraaien en verbeteren. Dit alles ge-
beurt in het kader van het aanvalsplan leefomgeving 

De belangrijkste mededeling 
was dat Portaal voor de aanvang 
van de werkzaamheden het glas-
vezelnet zal aanleggen. Hopelijk 
gaan dan ook de aangekondigde 
diensten in werking.  
De werkzaamheden zullen rond 
november dit jaar gestart wor-
den. De ondergrondse contai-
ners zullen dan ook geplaatst 
worden. Volgens de gemeente 
levert het legen van de contai-
ners geen verkeersproblemen 
op. De containers kunnen meer 
afval aan dan de huidige contai-
ners en zullen, net als nu, twee 
keer per week geleegd worden. 
Er lagen tekeningen ter inzage 
waarop men kon zien wat er pre-
cies gaat gebeuren. 
Wij waren blij verrast dat zo 
veel bewoners deze avond be-
zocht hebben. Voor degenen die 
7 juni niet naar het Niftarlake 

College konden, liggen de teke-
ningen ter inzage in de biblio-
theek Maarssenbroek en in de 
hal van het gemeentehuis Gou-
destein. Wijzigingen in de plan-
nen zijn niet meer mogelijk. 
Portaal heeft de toezegging 
gedaan om voor extra beplan-
ting in de wijk te zorgen. 

 

 



Nationaliteiten en Leeftijden in Antilopespoor 
 
Met elkaar leven we in een multiculturele wijk. In onze wijk zijn 13 nationaliteiten ver-
tegenwoordigd (inclusief de Nederlandse). Maar als je gaat tellen op basis van geboor-
teland kom je wel tot 23 (inclusief Nederland). Antilopespoor telt 1232 inwoners, 619 
mannen en 613 vrouwen. Hiervan zijn 113 allochtoon. Dit is dus 9,17% van de bewoners 
van Antilopespoor. 45 Personen hebben een buitenlandse nationaliteit. 68 Personen 
zijn geboren in het buitenland maar hebben de Nederlandse nationaliteit. 
 

 
Bron : statistieken gemeente Maarssen, demografische gegevens per 01-01-2005 

  
Nationaliteiten 
  

  
Leeftijden 

Buitenlandse nat. Nederlandse nat.       

  
Geboorteland 

  
Aantal 

  
Geboorteland 

  
Aantal 

  
Leeftijd 

Aantal 
mannen 

Aantal 
vrouwen 

             
Oostenrijk 1 Kenya 1  0-10 90 97 

Algerije 2 Algerije 2 11-20 70 57 

Groot Britanië 1 Suriname 20 21-30 161 181 

Sovjet Unie 2 Sovjet Unie 2 31-40 147 131 

Denemarken 1 Hong Kong 1 41-50 76 70 

Egypte 3 Egypte 3 51-60 43 47 

Indonesië 1 Indonesië 1 61-70 21 17 

Joegoslavië 1 Joegoslavië 1 71-80 9 9 

Marokko 26 Marokko 20 81-90 2 4 

Portugal 1 Sri Lanka 1       

Turkije 2 Duitsland 1       

Vietnam 4 Liberia 2       

    Iran 2       

    Vietnam 4       

    Irak 2       

    Antillen 5       

              
Totaal aantal 45   68   619 613 

 

Donderdag 23 juni is naast de voetbalkooi de pingpongtafel ge-
plaatst. Eerder hadden diverse bewoners van de wijk om een derge-
lijke pingpongtafel gevraagd. De tafel is financieel mogelijk gemaakt 
door een subsidie van Huurderstaal, de huurdersbelangenvereniging 
voor huurders van Portaal in de regio Utrecht.  
Zaterdag 9 juli zal de pingpongtafel officieel in gebruik genomen 
worden. De secretaris van Huurderstaal, Hans Stahl, zal dan samen 
met Carla een balletje slaan. Daarna hebben we een gezellige kinder-
middag. Voor meer informatie hierover: zie de groene folder. 

 

 

Huurderstaal geeft subsidie voor pingpongtafel voor de wijk 

 
  

  


