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Is een uitgave van de Wijk– en Bewonerscommissie Antilopespoor

Moet de voetbalkooi eerst instorten voor de gemeente in actie komt?
Iedereen die wel eens langs de voetbalkooi loopt, zal wel gezien
hebben dat de staat waarin de kooi verkeert erbarmelijk is. De
WBC heeft al in april 2005 bij de gemeente aangegeven dat er
nodig groot onderhoud gepleegd moet worden. Begin juli hebben
we aan de gemeente doorgegeven dat ook het gaas los liet in de
hoek bij de deur. Echter, steeds is hier niets aan gedaan waardoor het gaas steeds verder losliet. In augustus tijdens de
wijkschouw en in september tijdens de vergadering van de
werkgroep wijkbeheer Antilopespoor hebben wij weer dringend
aandacht voor de slechte staat van de voetbalkooi gevraagd.
Portaal heeft toen aangeboden om mee te delen in de kosten
die het herstel met zich mee zal brengen. Hierop heeft Portaal
contact opgenomen met de gemeente, maar ook Portaal zit nog
steeds op een actie van de gemeente te wachten.
De wijk– en bewonerscommissie is het zat en heeft nu het college hierop aangesproken. Als dit ook weer niets oplevert, gaan we ons weer bezinnen op andere acties. Ons doel is en blijft dat er in de kooi veilig gevoetbald kan
worden en dat de ballen in de kooi blijven. We houden u op de hoogte.

Klachten over de werkzaamheden nrs. 539 t/m 721
Er vinden de laatste maanden schilder-, timmer- en beglazingswerkzaamheden plaats in onze wijk. Helaas gebeuren de werkzaamheden, o.a. door
weersomstandigheden, niet volgens planning. Door communicatiefouten zijn
de overlast en irritaties voor de bewoners alleen maar groter geworden.
Het kan zo zijn dat u klachten had over de aard van de werkzaamheden, of
dat u vond dat de schilder zijn werk niet goed heeft gedaan, of dat de timmerman er een puinhoop van heeft gemaakt bij u thuis. Dan nemen we aan
dat u contact heeft opgenomen met de projectleider (dhr. Lacruz van Portaal) of de medewerkers van het bedrijf Mens-Zeist, want ieder heeft het
recht om door Mens en haar medewerkers op een correcte manier te worden behandeld. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw
klacht kunt u zich wenden tot de Wijk- en Bewonerscommissie Antilopespoor. U kunt uw klacht naar klachten@antilopespoor.nl verzenden of bij
één van de leden door de bus gooien. Het is vervolgens de bedoeling dat we
met de klachten een idee krijgen hoe de werkzaamheden zijn gebeurd en
daarna met Portaal en Mens-Zeist de uitslagen bespreken.

Ook de website krijgt een facelift
Nu de hele wijk opgeknapt wordt, leek het de wijk– en bewonerscommissie
een mooi moment om ook de website weer eens een facelift te geven. Op
dit ogenblik wordt daar hard aan gewerkt. De oude site blijft in de lucht
totdat de nieuwe klaar is. Kijk eens op het prikbord wat er te koop is.
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Nieuwe containers: doet ie ‘t of doet ie ‘t niet?
Het heeft even wat extra troep gegeven, maar nu staan ze er: de ondergrondse containers. Hoewel we als wijk- en bewonerscommissie onze bedenkingen hadden, lijkt het toch een grote verbetering te zijn. Het ziet er
in ieder geval stukken beter uit dan die grote grijze betonnen blokken.
In het begin leverde de nieuwe manier van vuil afvoeren nog redelijk vaak
problemen op. Als je de vuilniszak niet goed in de klep legt, is de kans
groot dat het systeem vast loopt. En dat gebeurde in het begin heel vaak.
Vervelend is dat iedereen zijn afval dan gewoon weer naast de container
zet. Als je dit doet, loop je grote kans op een boete van minimaal € 45,-.
De afgelopen tijd hebben dan ook
al veel bewoners een boete gehad.
Ook oud-bewoners, die de wijk inmiddels verlaten hebben, kregen
alsnog een boete voor het onjuiste
afvoeren van hun afval. Zo ook
mensen én bedrijven van buiten de
wijk, die hun vuilniszak in onze wijk
loosden. In ieder geval wordt er nu
veel strenger opgetreden tegen
het dumpen van vuil dan voorheen.
Wat wij ook gemerkt hebben is dat
als er één zak naast de container
staat, men vaak denkt dat de container vol of verstopt is. Dit is niet

Zo moet het dus niet! Boete vanaf € 45,altijd het geval, dus kijk altijd
even of je je afval toch gewoon
kwijt kunt.

Hondenuitlaatbeleid.
Ongeveer een jaar geleden is door bewoners van Maarssen de werkgroep
“kwaliteit woonomgeving” opgericht om o.a. iets aan de overlast van hondenpoep te doen. Tot dan toe was er geen enkel beleid op dit gebied in de
gemeente Maarssen. Vooral in onze wijk ondervinden wij daar nog dagelijks
de gevolgen van.
De wijk– en bewonerscommissie heeft iedere keer als zij met de gemeente
in overleg was om een officiële hondenuitlaatplek gevraagd. De gemeente
verdomde het om iets te doen. Zelfs het kort maaien van een totaal zinloos stukje grond kon niet.
De werkgroep “kwaliteit woonomgeving” maakte een goed plan. Zij
dienden het plan met financiële
onderbouwing bij het college in en
zowaar, men
vond het geweldig. Daarna moest het
nog door de
raad, maar
daar is het
ook, op een
klein puntje na, overgenomen. Het
plan vindt u hiernaast.
Wij zijn benieuwd wat dit voor onze wijk gaat inhouden; of we eindelijk een echte uitlaatplek krijgen,
die ook schoongehouden wordt.
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Jaarlijkse informatiefolder voor hondenbezitters
Plaatsen van bebording
Opruimen van uitwerpselen
is verplicht
Aanscherping algemene
plaatselijke verordening
(gerichte projectmatige )
Controles met eventuele
boete op registratie honden
Financiering beleid uit extra belastinginkomsten
Controles met eventuele
waarschuwing op opruimen
uitwerpselen
Aanleggen voorzieningen

Een antilope heeft oren…
In de vorige nieuwsbrief stond een
ingezonden brief over het organiseren van een buurtfeest door bewoners van de huisnummers 170
t/m 185. Deze bewoners waren
niet gelukkig met deze brief, omdat zij goede bedoelingen hebben
en gewoon gezellig met hun buren
eens per jaar iets leuks willen organiseren. De brief, waarin zij
deelname aan de activiteiten vroegen, was alleen bestemd voor bewoners van dat deel en was per
ongeluk bij te veel huizen, waaronder die van de schrijver van de ingezonden brief, bezorgd. Zij hebben ook uitgelegd dat zij geen aanspraak op subsidies of dergelijke
kunnen maken en als je iets met
een kleine groep organiseert de
kosten per deelnemer groter zijn.
De redactie wenst “het straatje”
volgende keer weer een gezellig
feest toe.
-RedactieRubriek van ingezonden brieven
van en voor alle bewoners van
Antilopespoor.

Help ouderen de winter door
Van de SeniorenRaad Maarssen
hebben wij het verzoek gekregen
het volgende onder de aandacht te
brengen.
Tijdens de winter kan het voor ouderen en gehandicapten, door de
gladheid en kou, wel eens heel lastig en soms zelfs onmogelijk zijn
om de eigen boodschappen te doen.
De Seniorenraad roept alle Maarssenaren op om bij slechte weersomstandigheden extra aandacht
aan de oudere of gehandicapte
buren te schenken. Ga eens bij ze
langs en vraag of je een boodschap
voor ze kunt doen. Ook de stoepen
sneeuw- en ijsvrij maken is belangrijk.

