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Jaargang 10, nummer 4 

Mei-storm velt kastanjeboom in speeltuin 
 

Tijdens de storm op 19 mei jl. is één van de reusachtige kastan-

jebomen in het speeltuintje ter hoogte van huisnummer 668 omge-

waaid. De boom is precies tussen het speelhuisje en het muurtje 

daaromheen terecht gekomen. De omwonenden zijn vreselijk ge-

schrokken, temeer daar zij zich realiseerden wat er had kunnen 

gebeuren. Gelukkig regende het die dag en waren de scholen nog 

niet uit, zodat er geen kinderen in de speeltuin speelden. 

Straatwerkzaamheden 
 

Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat in de wijk straatwerkzaamheden 

uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zijn al in de winter begonnen en 

men hoopt voor de bouwvak klaar te zijn. Ze vorderen gestaag. Al het 

straatwerk in de wijk is of wordt opgehoogd omdat het in de loop der ja-

ren aardig verzakt was. Hier en daar worden ook wat aanpassingen in de 

bestrating gemaakt, zodat dit bijvoorbeeld betere of meer parkeerplaat-

sen oplevert.  

We hebben contact gehad met de uitvoerder omdat een aantal zaken niet 

naar behoren waren uitgevoerd. Deze probleempjes zijn toen netjes opge-

lost in samenwerking met de opzichter. Als u nu klachten heeft over het 

resultaat van de herbestrating, kunt u de klacht ook bij de wijk- en bewo-

nerscommissie neerleggen. We hebben inmiddels een goed contact met de 

opzichter en kunnen dit dan aan hem uitleggen en eventueel verduidelijken 

door met hem ter plaatse te kijken. 

Dus laat een scheve tegel geen doorn in het oog zijn, maar vertel dit aan 

de opzichter of de WBC Antilopespoor via Niels (niels@antilopespoor.nl). 

   Knip uit en bewaar! 

 

Zomeractiviteiten 
 

Ook deze zomervakantie organi-

seert de wijk- en bewonerscom-

missie weer een paar activiteiten 

voor de kinderen: 

15 juli: springkussen en ponyritjes 

     door de wijk ( voetbalkooi) 

31 juli: zeskamp (voetbalkooi) 

19 aug: jaarlijkse viswedstrijd 

    (tegenover Waterstede) 

Op een telefoontje van de wijkcommissie werd razend-

snel gereageerd door de hoveniers die hier het groen-

onderhoud verzorgen. Uit voorzorg werd ook een kas-

tanjeboom, die naast de omgewaaide  boom stond, om-

gezaagd. Beide bomen waren, volgens de hoveniers, 

aangetast door een ziekte die in een groot deel van 

Nederland in kastanjebomen voorkomt. Waar de ziekte 

vandaan komt en hoe de bomen weer genezen kunnen 

worden is nog niet duidelijk. 

De wijkcommissie heeft de gemeente verzocht om alle 

bomen rond de speelplekken in de wijk extra te con-

troleren om ongelukken te voorkomen. Hierop kreeg de 

wijkcommissie te horen dat de bomen regelmatig ge-

controleerd worden en dat er bij eerdere controles 

geen zieke bomen zijn gevonden.  

Ondanks deze controles laat de gemeente nogmaals 

een onderzoek uitvoeren naar de toestand van de over-

gebleven bomen, waarvan de WBC bericht krijgt.  

 



Nationaliteiten en leeftijden in Antilopespoor 
 

Ongeveer een jaar geleden heb-

ben we een overzichtje geplaatst 

in de nieuwsbrief over de opbouw 

in nationaliteiten en leeftijden 

van Antilopespoor. We hebben 

daar veel positieve reacties op 

gehad en daarom besloten dit 

jaar weer zo’n overzicht te ma-

ken. Hadden we vorig jaar nog 

1232 inwoners, nu is dat gezakt 

naar 1195. Hiervan zijn 225 al-

lochtoon, dat is bijna 20%. Het 

aantal nationaliteiten is vermin-

derd, van 13 naar 9. De grootste groep inwoners zit in de leeftijdsgroep 20—29. 

nationaliteiten       leeftijdsopbouw   

geboorteland mannen vrouwen totaal leeftijd mannen vrouwen 

              

Suriname 33 32 65 0 - 9 74 88 

Iran 7 2 9 10-19 57 69 

Marokko 55 39 94 20-29 152 155 

Angola 5 2 7 30-39 142 129 

Irak 11 5 16 40-49 87 82 

Turkije 5 3 8 50-59 50 47 

Joegoslavië 5 6 11 60-69 19 16 

Nederl. Antillen 10 5 15 70-89 14 14 

              

Totaal 131 94 225 1195 595 600 

Familiebericht 

 

Op woensdag 14 juni is ons ten ore gekomen, dat  

Nette Haagsman, bewoonster van Antilopespoor 

257, in haar slaap is overleden. 

Nette is slechts 46 jaar oud geworden. Via deze weg 

willen we alle mensen in de wijk bedanken, die heb-

ben bijgedragen aan een bloemstuk ter nagedach-

tenis aan Nette. 

  

Nette wordt maandag 19 Juni gecremeerd. De cre-

matieplechtigheid vindt plaats in aula 2 van crema-

torium Daelwijck, Floridadreef 11 in Utrecht om 14.15 

uur. 

Iedereen die de gelegenheid wil hebben om af-

scheid te nemen van Nette, is van harte welkom. 

  

Namens de familie en vrienden van Nette, 

Arie en Astrid Eskens, Antilopespoor 425 

Rebekka van Es en Riny Hol Antilopespoor 248 / 263 

Wat doen die gasten van de WBC? 
 

Heel vaak merken we dat veel bewoners geen idee heb-

ben wat de wijk– en bewonerscommissie doet/moet 

doen. Wat we heel duidelijk willen maken is dat we 

geen vervangers van de politie zijn, niet voor de ge-

meente werken, dat we geen buurtvereniging zijn en 

dat wij niet alles voor elkaar krijgen (ook al zouden we 

dat misschien willen). Wij zijn gewoon buurtbewoners! 
 

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 
Als u bijvoorbeeld klachten of vragen heeft over het 

straatwerk of schilderwerk en er niet met de gemeen-

te of Portaal uitkomt, kunt u een beroep op ons doen. 

Vooral zaken die de hele wijk betreffen, zoals de vei-

ligheid, rommel  en groenonderhoud zijn zaken die wij, 

namens u, behartigen. Zo houden wij regelmatig een 

avondschouw om te kijken of er onveilige plekken in de 

wijk zijn en lopen we met de gemeente en Portaal de 

gewone wijkschouw. Daarin kijken we welke plekken 

aandacht nodig hebben of gevaar opleveren. 
 

Waar zijn we niet voor? 
We zijn er niet voor om ruzies tussen buren te be-

slechten of kinderen van plekken te jagen. Ook zijn we 

niet de aangewezen mensen om straatbarbecues en 

straatfeesten te organiseren. U kunt bij ons wel te-

recht voor advies over hoe je dit kunt organiseren. 

Wel proberen we ieder jaar, als de financiën het toela-

ten, iets te organiseren voor de kinderen tijdens de 

zomervakantie. 
 

Wat doen we nog meer? 
We vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar als WBC. 

Per jaar hebben we 2 keer wijkoverleg met de gemeen-

te, Portaal en de politie. Eens per jaar hebben we 

overleg met de gemeente en alle wijkcommissies en ook 

eens per jaar met alle buurtpreventieteams. Dit zal 

allemaal gaan veranderen, maar dat hoort u nog. 

Daarnaast brengen we ongeveer 8 keer per jaar de 

nieuwsbrief uit en springen in op actuele zaken. 

 

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat de por-

tieken van alle flatwoningen zouden worden opgeknapt. 

Helaas hoorden wij een paar dagen na het uitkomen 

van de nieuwsbrief, dat dat voorlopig niet gebeurt.  


