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Onderzoek naar asbest in Portaal-woningen

Voorzitter WBC in raad

De WBC heeft begin maart een brief ontvangen van Portaal, waarin
zij een vooraankondiging doet van een onderzoek naar asbest in
haar woningen.
Vroeger werd asbest veel gebruikt bij de bouw van woningen, maar
sinds bekend is dat het verwerken van asbest slecht voor de gezondheid is (het kan kanker veroorzaken), is het verboden om dit in
gebouwen te verwerken. Zolang men niet zaagt of boort in asbest is
er weinig aan de hand. Zelf verwijderen mag ook niet, omdat er dan
ook asbestdeeltjes vrij kunnen komen.
Portaal laat het onderzoek doen door het bedrijf Search Milieu. Zij
voeren steekproeven uit in Maarssen en Utrecht. Aan de hand van
de resultaten van dit onderzoek, zal Portaal kijken welke maatregelen zij eventueel moet nemen.
U krijgt nog een brief van Portaal (of heeft hem al gehad) waarin
zij u ook persoonlijk op de hoogte brengen van dit onderzoek.
Zowel de bewoners waar het onderzoek is gedaan, als de WBC, ontvangen de resultaten van het onderzoek.
We houden u op de hoogte.

Voor het eerst sinds de bouw
van Antilopespoor is het een
bewoner van Antilopespoor gelukt om in de gemeenteraad te
komen. Ron Druppers, voorzitter van de WBC Antilopespoor,
zit namens de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. Naast
voorzitter van de WBC is Ron
ook Ombudsman van de PvdAMaarssen en voorzitter van
Huurderstaal, de huurdersbelangenvereniging van Portaal.
Ron Druppers zal zich vooral
inzetten voor een socialer beleid.
De wijk- en bewonerscommissie
feliciteert Ron en wenst hem
veel succes toe.

Waait u ook uw bed uit sinds u dubbel glas heeft?
Naar aanleiding van het artikel in de vorige nieuwsbrief is naar voren gekomen dat sommige bewoners erg veel last hebben van tocht
op de slaapkamers. Dit is wel heel vreemd, want het dubbele glas
zou juist meer comfort moeten geven. Toen deze klacht doorgespeeld werd naar de projectleider van de schilder- en beglazingswerkzaamheden kwam deze er achter dat bij een deel van de huizen
het verkeerde heveltje (zie foto) tussen het ventilatierooster en
de trekker is geleverd. Hierdoor zijn de roosters niet volledig te
sluiten en ontstaat dus tocht.
De projectleider heeft beloofd
dat de verkeerde korte hevels
vervangen zullen worden door
langere.
Sluit uw ventilatierooster ook
niet goed af, neem dan contact
op met de heer Garritsen van
de firma Mens:
telefoon 030 - 692 88 00.

Iets te koop?
Weggelopen
kat?
Zet het gratis op het prikbord.
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Renovatie MAARSSERBRUG (Hoge Brug)
Donderdag 9 maart heeft de gemeente Maarssen een speciale informatiebijeenkomst gehouden voor de wijkcommissies van Maarssen. De belangrijkste mededelingen waren dat:
• niet 24 uur per dag wordt doorgewerkt aan de brug, maar van 7
tot 22 uur. Wel wordt er ook in het weekeinde doorgewerkt.
Voordeel hiervan is dat de brug dan weer na 4 maanden open kan
voor alle verkeer.
• de brug helemaal wordt afgesloten voor het autoverkeer. Voor
de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance), fietsers,
voetgangers en (met beperking)landbouwverkeer blijft de brug
toegankelijk.
• door heel Maarssen de verkeerslichten aangepast worden om
een goede doorstroom van het verkeer te bevorderen.
• in de omliggende gemeentes omleidingborden komen.
• naast de Zuilense Ring een extra rijbaan wordt aangelegd om de
drukte van de ochtendspits op te vangen.
Omdat de VAR geen betrouwbare informatiebron voor onze
wijk is, krijgen de wijkcommissies de persberichten en nodige
informatie ook aangeleverd, zodat die via de websites en
nieuwsbrieven toch bij alle bewoners terecht komt. Verder
zal rijkswaterstaat alle inwoners van Maarssen via een informatiefolder op de hoogte
brengen van de werkzaamheden
van 1 mei tot 1 september 2006.

Oproep aan 55+ers
De wijk- en bewonerscommissie wil ook dit jaar weer wat leuke activiteiten organiseren. Het begint al een beetje traditie te worden
dat we voor de jeugd een viswedstrijd houden en een feestje met
luchtkussen organiseren. Dit jaar willen we ook eens kijken of we
iets voor de oudere bewoners van Antilopespoor kunnen doen. Eerder hebben we al een dagtrip willen organiseren, maar de belangstelling daarvoor was zo laag, dat dat helaas niet door kon gaan. Het
leek ons goed om eerst te kijken of er belangstelling is voor een
activiteit en ook wat voor activiteit. Daarom deze oproep: wilt u wel
eens iets doen met uw buren? Laat het ons weten. Maar vooral: wat
wilt u dan doen?
Vul onderstaande strook in en lever hem in bij één van de leden. Wij
gaan dan kijken of we iets kunnen organiseren.

Naam:______________________________(niet verplicht)
Huisnummer:_________ (niet verplicht) Leeftijd:_______
Gewenste activiteit(en)____________________________
______________________________________________

De lente komt er aan
Nog even en dan kunnen we
weer lekker genieten van het
zonnetje. Verlangt u ook zo
naar een open raam, lekker
rommelen in de tuin of op het
balkon. Heerlijk genieten van de
bloemen: de kleuren en vooral
de geuren……. Uuuuuuuuuhhh
wat ruik ik? Hè bah, hebben ze
weer net achter de tuin de
hond uitgelaten.
Oproep aan hondenbaasjes: laat
alsjeblieft de hond niet vlak bij
de huizen hun behoefte doen,
maar op een plekje waar
niemand er last van heeft!

Gaan we toch scoren?
Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief al vertelden, wil het niet
erg lukken om het voor elkaar
te krijgen dat de voetbalkooi
eindelijk goed opgeknapt wordt.
Maar tot onze grote vreugde
hebben wij op onze brief aan
het college antwoord gekregen
(ook dat lukt niet altijd, hopelijk gaat dat met het nieuwe
college beter lukken). Eindelijk
is er een offerte binnen, die is
doorgestuurd naar Portaal. Van
Portaal hebben wij vernomen
dat zij de helft van de kosten
zullen dragen. Nu maar weer
afwachten wanneer de gemeente hier mee aan de slag gaat.
Wij gaan in ieder geval de oude
wethouder nog even aanschieten om druk op de ketel te houden, want we willen toch wel dat
de kooi voor het mooie weer
klaar is. Wordt vervolgd.

