AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de Wijk– en Bewonerscommissie Antilopespoor

Bedankt en hallo.
Zoals u in het vorige AntiLopendNieuws heeft kunnen lezen is onze voorzitter van de Wijk- en Bewonerscommissie Antilopespoor, Ron Druppers,
voor de PvdA gekozen als lid van de Gemeenteraad van Maarssen. Naar
aanleiding hiervan heeft hij zijn functie als voorzitter van de WBC moeten
afstaan aan een collega lid. Hij blijft wel lid van de WBC.
RON, BEDANKT VOOR JE INZET DE AFGELOPEN JAREN !!
In onderling overleg is besloten de voorzittershamer door te geven aan
mij, Caroline van de Mast. Velen van u kennen mij al jaren. Lid van de WBC
sinds 1999 waarvan ruim 4 jaar als secretaris. Samen met mijn collega leden zal ik namens u allen de contacten met o.a. gemeente, politie en Portaal verder onderhouden. Mijn oude functie als secretaris wordt inmiddels
vervuld door Carla Buijsman. Al geruime tijd ondersteunde Carla mij met
allerlei administratieve taken, deze keuze was dus snel gemaakt. Wij, alle
leden van de WBC, zijn ervan overtuigd dat Carla geknipt is voor deze
functie en wensen haar dus ontzettend veel succes !!
Al met al een ontzettend gezellige en gemotiveerde club mensen die met
elkaar altijd zullen trachten de belangen van de totale wijk te behartigen.
U weet ons te vinden !!!!!!!!!
-De voorzitter-

De voetbalkooi

deel 3
En we hebben gescoord! Eindelijk is de kooi
opgeknapt. Het heeft wél de nodige moeite,
ergernis en overredingskracht gekost. Tot
men de reparaties ging uitvoeren, hadden
we als wijkcommissie geen flauw idee hoe
ze de kooi gingen opknappen. Maar zoals hij
er nu uit ziet, is het helemaal geweldig. Buiten dat het harmonicagaas helemaal is vervangen, is ook nog rondom een wand gezet
van metalen matten. We hopen dat de gebruikers van de kooi hem netjes houden en
zich ook aan de regels houden die in de kooi
gelden, zoals niet na 22.00 uur voetballen.
Helaas is er nog geen geluidsarm metaal
uitgevonden en rondom de kooi wonen en
slapen mensen, dus hou daar rekening mee.
Veel plezier en hou de voetbalkooi heel!

Afsluiting Maarsserbrug (Hoge Brug)
Vanaf maandag 1 mei is de brug voor 4 maanden afgesloten. Dit brengt natuurlijk wat ongemak met zich mee. Als het echt problemen oplevert kunt
u bellen met Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002. De gemeente verzoekt
u de opmerkingen en of klachten ook door te geven aan het meldpunt dagelijks beheer (0346 563-112). Die zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 en vrijdag tot 13.00 uur.

Nog één keer dan:
HONDENPOEP!
De wijk- en bewonerscommissie
wordt regelmatig door bewoners
benaderd met de vraag wat ze kunnen doen aan de honden- en/of
kattenpoep en de daarmee gepaard
gaande stank in de tuin van de buren of onderburen.
Ons antwoord is dan
altijd: ga
met je buren praten
en vraag of ze het opruimen.
Om deze mensen te ondersteunen
doen wij ook een beroep op mensen
met tuinen en huisdieren. Ruim het
op, het is voor jezelf ook prettiger. Honden en katten hebben een
hekel aan vuile “nesten” en je buren zullen helemaal opgelucht
ademhalen. En dat laatste in de
meest letterlijke zin.
Wij hopen dat wij hiermee voor dit
jaar het onderwerp hondenpoep
niet meer hoeven aan te snijden.
Wij wensen alle mensen en dieren
een fijne lente en zomer toe!

Colofon
Caroline v.d. Mast nr. 206
(284837) voorzitter
Carla Buijsman nr. 665
(580066), secretaris
Niels Wieling nr. 422,
(554804), penningmeester
Khalil Boutaga
(06-16836447), lid
Karin Cappon nr. 423
(567093), lid
Ron Druppers nr. 665
(580066), lid

Gratis adverteren voor
bewoners op het prikbord
van www.antilopespoor.nl

Wethouder Erik van Esterik (PvdA) voor leefbaarheid en veiligheid stelt zich voor
Mijn naam is Erik van Esterik. Ik woon in Pauwenkamp en ben
sinds een paar weken wethouder voor de Partij van de Arbeid. In
mijn werkpakket zit onder andere Financiën, Volkshuisvesting,
Wijkbeheer en Leefbaarheid & Veiligheid. Samen met mijn
collega’s uit het college van B&W gaan we er de komende vier
jaar aan werken dat inwoners trots kunnen zijn op Maarssen. Ons
programma heet daarom ook ‘Trots op Maarssen’. Door onze manier van werken willen we laten zien dat het anders kan. En er op
die manier voor zorgen dat inwoners trots zijn op hun gemeente
en het gemeentebestuur dat zij hebben gekozen.
Het college van Burgemeester
en Wethouders gaat investeren in
leefbare en veilige wijken. Dan kijken we niet alleen naar loszittende
stoeptegels en het herstraten van
wegen. Ook de sociale veiligheid en
de voorzieningen voor jongeren
worden onder de loep genomen. Zo
willen we rekening houden met kinderen. Bijvoorbeeld door de fietsroutes naar school veiliger te maken en door voldoende speelgelegenheid te creëren. Bijzondere
aandacht ga ik geven aan de wat
oudere jeugd. Wij willen er voor
zorgen dat voor jongeren wat te
doen is in Maarssen met als bijkomend voordeel, zo is mijn overtuiging, dat de overlast van jongeren
op straat daarmee minder wordt.
Ook gaan we de politiesurveillanten beter inzetten op plaatsen
waar dat nodig blijkt te zijn. Bij
dit alles gaan we wijkgericht te
werk. We stellen jaarlijks een
wijkbeheerplan op. Bij die integrale aanpak spelen de wijkcommissies
een belangrijke rol. Ik moet zeggen dat ik me erg verheug op de
samenwerking met de inwoners om
de leefbaarheid en veiligheid te
vergroten.
Naast dit onderwerp ben ik ondermeer verantwoordelijk voor de
gemeentelijke financiën. Het is
bekend dat Maarssen een groot
tekort heeft. De provincie Utrecht
verleende geen goedkeuring aan de

begroting en stelde Maarssen onder preventief financieel toezicht.
Om de komende vier jaar onze taken uit te kunnen voeren, moeten
we de gemeentelijke financiën
duurzaam op orde brengen. Dus
geen cosmetische, maar structurele oplossingen. Dan kan de provincie Utrecht weer goedkeuring geven aan de begroting. Maarssen
ontkomt daarbij niet aan een verhoging van de lasten voor inwoners,
zoals ozb, reinigings- en afvalstoffenheffing. Het college wil wel deze lastenverhoging zo laag mogelijk
houden en duidelijk laten zien waar
het belastinggeld aan wordt besteed.
Het leukste onderwerp uit mijn
portefeuille vind ik toch leefbaarheid en veiligheid. Daar hebben
mensen namelijk dagelijks mee te
maken. Als je zoals ik altijd door
de gemeente fietst, dan zie je zelf
ook van alles. Er valt nog veel te
verbeteren als het bijvoorbeeld
gaat om veilige schoolroutes, jongeren op straat, speelplaatsen en
groenonderhoud. Communicatie
hoort daar ook bij, mensen moeten
op tijd weten wat er gebeurt in
hun wijk omdat dat hun raakt.
Ik ben altijd benieuwd naar wat
er leeft in uw wijk en welke vragen
en verbeterpunten er zijn. Wilt u
dus iets aan mijn kwijt, aarzel dan
niet en stuur een e-mail naar
erik.van.esterik@maarssen.nl.

Wist u dat…………
•

•
•

•

Portaal onlangs haar plan, om
500 huurwoningen in Maarsen
te verkopen, heeft ingetrokken. Dit omdat de verkoop van
deze woningen in een gemeente
met een tekort aan sociale
huurwoningen “Dweilen met de
kraan open” zou betekenen.
De herbestrating van de wijk
nu ongeveer op de helft zit.
De gesloten portieken van de
flats heel erg mooi betegeld
gaan worden. In het tegelwerk
zal de afbeelding van een Antilope verwerkt worden.
Huurderstaal op 6 juni 2006
zijn Algemene ledenvergadering houdt en dat leden van
harte uitgenodigd zijn. Wel
eerst even aanmelden s.v.p. op
dinsdag– of donderdagmiddag
op tel.nr. 030 264 50 60.

Weetjes over
de……

Wist u dat de pasjes niet alleen
dienen om de containers te openen.
Ieder pasje heeft een eigen code,
die huisgebonden is. Hierdoor kan
men precies zien hoe vaak u bijvoorbeeld de container opent. Vuil
storten voor uw bedrijf kan zo dus
worden opgespoord.
Ook kan het bedrijf dat de containers beheert zien hoe vaak een
container geopend is. Hierdoor kan
men in de gaten houden of de container vol raakt en eventueel tussentijds extra legen. Er kunnen
ongeveer 110 zakken huisvuil in een
container.
Als een container geen meldingen
geeft, weten ze ook dat er iets aan
de hand is, bijvoorbeeld dat hij
verstopt zit of dat de sluiting stuk
is. Tot slot: de wijk is nu eindelijk
netjes, dank zij het werk van de
agent van de reinigingspolitie.

