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Jaargang 9, nummer 8 

Bent u ook zo geschrokken…… 
 

Van de foto’s in het vorige AntiLopendNieuws? 
Om te voorkomen dat het weer zo’n rotzooitje wordt bij de containers 
hebben we een aantal tips voor het afvoeren van uw afval: 

Bruikbare spullen: 
- Kleding: in de kledingbakken bij 
de supermarkten of op 1 van de 4 
inzameldagen van verschillende 
organisaties. Hiervoor krijgt u van 
de betreffende organisatie een 
kledingzak in de brievenbus. 
- Diverse sites op internet, zoals 
Marktplaats en Speurders. Daar-
naast is er sinds kort een verkoop-
rubriek op de website van de wijk: 
www.antilopespoor.nl. Hier kunt u 
gratis uw spullen proberen te ver-
kopen of aanbieden. De adverten-
ties blijven staan tot de eerstvol-
gende afhaaldag voor groot huis-
vuil (of tot u zelf aangeeft dat uw 
aanbieding 
niet meer be-
schikbaar is).  
- Bruikbare 
kleding en 
andere twee-
dehands za-
ken kunt u 
aanbieden aan 
de Sirkel of Emmaus. 
 

Niet meer bruikbare spullen: 
- Glas zonder statiegeld hoort in 
een glasbak. Deze vindt u bij de 
meeste supermarkten. 
-Papier kunt u in de papierbakken  
bij de supermarkten kwijt. Daar-
naast zijn er verenigingen die pa-
pier inzamelen om de clubkast aan 
te vullen. Houdt de VAR in de ga-
ten voor de inzameldata.  
- Gooi uw afval IN de container. 
Afval naast de container leidt tot 
meer afval naast de container. 
- Een keer per 4 weken komt de 
gemeente gratis uw groot huisvuil 

ophalen. Dit vuil kunt u tot en met 
de dinsdag (tot 12 uur) voor de 
afhaaldonderdag aanmelden bij het 
Meldpunt Dagelijks Beheer van de 
gemeente. 
- Klein Chemisch 
Afval kunt u 1 
keer per maand 
in de wijk aan-
bieden bij de 
chemokar. Ook 
dit afval moet u 
even aanmelden 
bij het Meldpunt Dagelijks Beheer 
uiterlijk de maandag voor de af-
haaldatum. 
- Al uw afval kunt u aanbieden bij 
het afvalstoffendepot van de ge-
meente. 
 

Overige tips: 
- Kijk ruim voor u gaat verhuizen 
welke bruikbare spullen u niet mee 
wilt nemen en eventueel kunt ver-
kopen of weggeven. Als u aan het 
verhuizen bent, breng dan uw gro-
te huisvuil naar het afvalstoffen-
depot. 
 

Bruikbare adressen en telefoon-
nummers: 
- Meldpunt Dagelijks Beheer: 
0346-5613112 
- Afvalstoffendepot: Diepen-
daalsedijk 120 (vlakbij het stad-
huis). Openingstijden: ma. en vr. 
8.00 – 16.00 uur,  di. t/m do. 13.00 
– 16.00 uur, za. 10.00 – 16.00 uur. 
- De Sirkel: Nassaustraat 55, 
Maarssen, tel: 0346-573222 
- Emmaus: Eikstraat 14, Haarzui-
lens, tel: 030-6771540 

Aanvalsplan leefomgeving 
 

Tijdens de zogenaamde steen-
voor-steenschouw heeft de wijk-
commissie, mede op verzoek van 
wijkagent Jan Koetsier, er bij 
wethouder Smit op aangedrongen 
iets aan de gevaarlijke situatie 
bij de in-/uitgang van de wijk te 
doen. In eerste instantie werd 
daar zeer moeilijk over gedaan, 
omdat dat in feite niet bij het 
aanvalsplan voor onze wijk hoor-
de. 
Wij zijn dan ook heel blij dat er 
toch iets gaat gebeuren om de 
veiligheid te vergroten. 

De voorrangsregeling 
op de Safariweg 
wordt opgeheven. 
De Safariweg wordt 
vóór de oversteek 
naar de parkeergara-
ge een 30km-zone. 
Op de plaats van de 

oversteek wordt 
een drempel aange-
legd. Het midden-
plateau van de 
drempel wordt in-
gericht als zebra. 
Wanneer de veran-

deringen aangebracht worden is 
nog niet bekend.  

 



Wat schetst mijn verbazing ??!! Een paar dagen na een 
gezellig buurtfeest bij de huisnummers 170 t/m 185 
ontving ik een brief in mijn brievenbus. Kort gezegd 
kwam het erop neer dat ik dit jaar geen deel had geno-
men aan dit feestje maar dat ze het leuk zouden vin-
den als ik er volgend jaar wel bij zou zijn. Toegegeven : 
het zag er ontzettend gezellig uit en achteraf heb ik 
begrepen dat het dat ook was. Maar mijn verbazing 
betrof iets anders.  In de brief werd voorgesteld om 
per maand, per woning, een bedrag te sparen van EUR 
15,00. Zelf heb ik niet zo'n moeite met EUR 15,00 
maar toch vind ik dat er iets niet klopt. Onze wijkcom-
missie organiseert bijna jaarlijks een kinderfeest en ik 
kan me zelfs nog een avond herinneren (een paar jaar 
geleden) waarop er een tap en een BBQ was. Voor al 
dit vertier heb ik nog nooit een enkele euro betaald. 
Altijd alles is gratis (op de drankjes na) en is toegan-
kelijk voor de gehele wijk. Iets klopt hier dus niet. 
Persoonlijk heb ik absoluut geen moeite met feestjes 
en die gun ik ook echt iedereen, maar deze ietwat 
vreemde gang van zaken moest me toch even van het 
hart. Hebben jullie deze uitnodiging trouwens ook alle-
maal gehad ??                  -naam bekend bij redactie- 

Een antilope heeft oren…… 

 

Rubriek van inge-
zonden brieven 
van en voor alle 
bewoners van  
Antilopespoor. 

9-2003 t/m 8-2005 2003 2004 2005 
Brand/vandalisme 1 - 2 

Diefstel uit woning 6 9 5 

Diefstal van/uit auto - 11 11 

Geweld 4 15 9 

Vernielingen/beschadigingen 4 8 13 

Overlast van jeugd 2 9 13 

TOTAAL 17 52 53 

Zorg en Welzijn in Maarssen. 
 

Zorg en Welzijn Maarssen is een vrijwilligersorgani-
satie, die kleinschalige hulp biedt bij mensen thuis. 
De organisatie is in 4 onderdelen opgedeeld: de 
Hulpdienst, de Klussendienst, Vluchtelingen en Vrij-
willigers Terminale zorg. Zij bieden een aanvulling 
op de mantelzorg, maar geen medische, psychische 
of huishoudelijke hulp. 
 

Wanneer kunt u eventueel een beroep doen op ZWM: 
als u ziek bent en boodschappen nodig heeft, u zich 
eenzaam voelt en behoefte heeft aan een gesprekje, 
een klusje heeft, maar geen geld voor een dure vak-
man, slecht ter been bent, maar toch naar bijvoor-
beeld de dokter moet, invullen van formulieren, bege-
leiding bij inburgering, waken bij het sterfbed. 
Indien u hulp nodig heeft, kunt u contact met opnemen 
via telefoonnummer 0346 – 56 46 98. 
Dit nummer is bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur op 
werkdagen. Daarbuiten kunt u een bandje inspreken en 
wordt er contact opgenomen. 
Voor autovervoer en de klussendienst wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. U  wordt hier van tevoren over 
geïnformeerd. 

Werk in uitvoering. 
 

Antilopespoor ligt op de schop. Er vinden schilder– en 
beglazingswerkzaamheden plaats van nr. 539 t/m 721. 
Hierdoor staan verspreid door de wijk verschillende ke-
ten en containers. Dan heeft de gemeente op een zestal 
plaatsen in de wijk grote stukken riolering vernieuwd en 
is er ook nog een begin gemaakt met de plaatsing van de 
ondergrondse verzamelafvalcontainers. Hiervoor moet 
er, op ruim een twintigtal plekken, een grote betonnen 
bak in de grond worden geplaatst. Daardoor rijden de 
hele dag grote vrachtwagens en graafmachines door de 
wijk, die het je soms onmogelijk maken de wijk in of uit 
te komen met de auto. En alsof dat nog niet genoeg is 
gaat Portaal de komende weken de hele wijk open graven 
om het Glasvezel Netwerk aan te leggen. Klachten hier-
over graag melden bij Marja van Ellinkhuizen van Portaal. 
Nu de voetbalkooi nog opknappen;  Portaal en Gemeente 
waar blijven jullie? Als klap op de vuurpijl komt nog de 
gehele herbestrating en dan ziet de wijk er, begin vol-
gend jaar, weer uit als om door een ringetje te halen! 

 CRIMINALITEIT IN ANTILOPESPOOR 
 

(half)Jaarlijks ontvangen wij van de politie een inci-
dentenoverzicht van onze wijk. Dit overzicht geeft 
ons en u inzicht in de aantallen incidenten op jaar-
basis. Graag willen wij deze informatie met u delen. 
Eerlijkheidshalve moeten we vaststellen dat 2005 
het na 2004 niet zo best doet. Dit beeld waren we 
de laatste jaren (gelukkig) niet meer zo gewend. 
Het gaat de verkeerde kant uit. Oordeelt u zelf. 

Het zou ons niet verbazen als de veel hogere cijfers 
bij vernielingen/beschadigingen en overlast jeugd uit 
dezelfde hoek van de wijk komt. Al maanden lang gooit 
een groep jongeren iedere keer weer de ruiten kapot 
van 2 schuurtjes bij de parkeerplaats net na de S-
bocht.  De laatste keer moesten zelfs de ruiten van 
een portiek het ontgelden. Wij roepen alle bewoners 
op, als zij iets zien dit te melden bij de politie, tele-
foon: 0900 8844.  
Alle cijfers / aantallen op 0 is natuurlijk een Utopia, 
maar laten we er met z'n allen wel naar streven !!!! Beledigende of kwetsende stukjes worden geweigerd. 

Anonieme brieven worden niet geplaatst, wel is het 
mogelijk de ingezonden brief naamloos te plaatsen. 


