AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de Wijk– en Bewonerscommissie Antilopespoor

Gezellige kindermiddag
Zaterdag 15 juli was het weer zo
ver. Het luchtkussen werd opgeblazen en de pony’s uitgeladen.
Alleen hadden we één probleempje: er waren geen kinderen!
Alhoewel we in de vorige nieuwsbrief wel de middag hadden aangekondigd, waren veel ouders en
kinderen het vergeten. Gelukkig
kwamen de kinderen iets later
toch nog en hadden we een gezellige middag. Naast het ijsje van de
WBC deelde ook een bewoner nog ijs uit. Helemaal geweldig.

Wijkschouw
Op 7 augustus is de volgende
wijkschouw. We vertrekken om
13.30 uur vanaf de telefooncel.
Tijdens de wijkschouw wordt
met gemeente en Portaal gekeken of er plekken in de wijk zijn
die aandacht nodig hebben. De
wijkcommissie zal een voorschouw doen. Als u iets voor de
wijkschouw heeft, dan kunt u
dit bij ons of op de wijkschouw
zelf melden.

31 juli is er een zeskamp en 19 augustus is de viswedstrijd.

Omgewaaide kastanjeboom
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat er in het speeltuintje
tijdens de meistorm een kastanjeboom is omgewaaid. Tevens meldden wij toen dat de wij gemeente hadden verzocht de bomen rond
de speelplekken extra te controleren. Wij hebben inmiddels bezoek
van de gemeente gehad. Zij meldden ons dat de bomen gecontroleerd zijn en dat er inderdaad een ziekte in zit. De bomen zullen niet
gekapt worden, omdat de bomen geen gevaar opleveren.
Je kunt aan de bomen zien dat het heel slecht gaat als het blad ineens verkleurt en ze buiten het seizoen het blad verliezen. Als u een
boom ziet waarin dat gebeurt, verzoeken wij u dit bij het Meldpunt
Dagelijks Beheer van de gemeente te melden (telefoon: 0346 563
112).
Omdat er bij stormen altijd wel bomen omwaaien, raden wij u aan bij
slecht weer met veel wind en regen uw kinderen niet bij bomen te
laten spelen.

EHBO-er gezocht!
Op 31 juli organiseren we een zeskamp voor kinderen van 6 tot 12
jaar. Omdat het een sportieve bezigheid is kunnen er altijd kleine
ongelukjes gebeuren. We hebben in ons team wel iemand
met een EHBO-opleiding,
maar die kan die dag niet aanwezig zijn. Daarom zijn we op
zoek naar iemand die ook deze
opleiding heeft en ons af en
toe wil helpen.
U kunt zich melden bij Carla
Buijsman, tel. 580066.

Opknappen portieken
gaat toch door!
In de vorige AntiLopendNieuws
schreven wij dat het opknappen
van de portieken niet doorging.
Deze informatie was onjuist.
Portaal heeft besloten om wel
alle portieken in de wijk op te
knappen. De leden van de WBC
vinden het echt prachtig worden. Wilt u ook zien hoe uw portiek er straks uit gaat zien?
Gluur dan even naar binnen bij
de portiek van de nrs. 352 t/m
363. Dat is de portiek, midden
in de wijk, vlak bij de voetbalkooi.
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Leefbaarheid Antilopespoor

Asbest

De werkzaamheden van Portaal aan de woningen en van de
gemeente met betrekking tot de uitvoering van het aanvalsplan leefomgeving zijn nog volop aan de gang en zullen
aan het eind van het jaar tot een afronding komen. Over
de werkzaamheden van Portaal worden de direkt betrokken
bewoners geinformeerd, terwijl de opzichter van het aanvalsplan leefomgeving over de uitvoering contact onderhoudt met de wijkcommissie Antilopespoor.

Het onderzoek naar asbest in
de woningen in nog gaande. Wel
is al asbest gevonden in de vensterbanken en vloerluiken. Nu
worden de kozijnpanelen onderzocht. Zodra we meer nieuws
hebben laten we u dit weten.

Met financiële steun van de woningbouwcorporatie Portaal is
de voetbalkooi opgeknapt. In
opdracht van de gemeente zijn
er ondergrondse containers geplaatst en wordt de voetgangersoversteek nabij Bisonspoor
verkeersveiliger gemaakt.
Kortom volop activiteiten waarmee de wijk Antilopespoor een
fysieke face-lift krijgt.
Naast het fysieke wijkbeheer is
er het sociale wijkbeheer.
Naast schoon, heel en veilig is
ook prettig wonen voor jong en
oud in de wijk Antilopespoor
van groot belang.
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zag ik dat een
straat in Antilopespoor geheel
oranje gemaakt was en op
straat gezamenlijk het Nederlands Elftal werd aangemoedigd.
Dit kan alleen in Antilopespoor.
De actieve wijkcommissie Antilopespoor organiseert in de zomervakantie activiteiten voor
de kinderen ( zie verder in AntilopendNieuws ) Er zijn goede
afspraken gemaakt tussen de
gemeente, de woningcorporatie
Portaal en de politie om eventuele overlastsituaties in de wijk
aan te pakken. Voor woonoverlastsituaties in de woningen van
Portaal kunt u contact opnemen
met de sociale beheerder.
( 0800-7678225 of 0318898989 )
Voor overlastsituaties in de
openbare buitenruimte kunt u
contact opnemen met de wijk-

Het aansluiten op het glasvezelnetwerk komt er nu echt aan.
De WBC heeft bericht ontvangen van Huurderstaal, dat zij
eind augustus of begin september een ‘Glasvezel Special’ uitbrengen van hun nieuwsbrief
HuurHuis Magazine. In deze
nieuwsbrief vindt u alle informatie over wat u, wanneer en
voor welke prijs mag verwachten. Wij hebben gehoord dat er
enkele zeer goede aanbiedingen
gedaan zullen gaan worden. Hou
dus eind augustus uw brievenbus in de gaten.

agent Jan Koetsier ( 09008844 )
De contactpersoon voor de gemeente is Mario van Dijk, telefoon 594393/email: mario.van.dijk@maarssen.nl.
Twee keer per jaar komen de
wijkcommissie, Portaal, de wijkagent en de gemeente bijeen om
de leefbaarheid in Antilopespoor in ruime zin te bespreken.
Uiteraard kunt u via de wijkcommissie vragen, suggesties
e.d. doorgeven voor dit overleg.
Tot slot roep ik u op om op
maandag 7 augustus 2006 om
13.30 uur deel te nemen aan de
wijkschouw. Het vertrek is nabij de telefooncel.
Erik van Esterik, wethouder
leefbaarheid&veiligheid

Glasvezel komt eraan!

Uitknippen en bewaren!

31 juli: Zeskamp
19 aug: Viswedstrijd

Asfalteringswerkzaamheden Safariweg
Vrijdag 11 augustus wordt
gestart met de werkzaamheden. Men gaat de weg
opnieuw asfalteren, de
oude bushalte voor de ingang van het politiebureau
verdwijnt en er wordt een
busvriendelijke drempel
aangelegd tussen Antilopespoor en de parkeergarage. Dit gebied wordt een
30km-zone. Het autoverkeer van en naar Antilopespoor/Waterstede
wordt vanaf de wijkingang
omgeleid via de Safariweg
langs het station.

