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Werkzaamheden bereiken het eindpunt 
 

Het bestraten is klaar. Er zullen nog wel plekjes moeten worden 

“bijgewerkt”, maar de grote klus is geklaard. Ook zijn de drempels gewij-

zigd en zijn er drempels bijgekomen. Deze drempels zijn gelegd om de wijk 

veiliger te maken. Sommige mensen schijnen nog steeds niet te weten dat 

de wijk een 30km-zone is. Een enkeling denkt zelfs dat hij op het circuit 

van Zandvoort rijdt. De drempels moeten dit soort weggebruikers stoppen 

in hun onverantwoorde rijgedrag.  

 

In het verleden zijn er al verschil-

lende katten aangereden en begin 

deze maand is er zelfs een hondje 

doodgereden. Maar er lopen, spelen 

en fietsen ook kinderen in onze 

wijk. Drempels zijn dan wel verve-

lend, maar wel nodig om hardrijders 

af te remmen en de kinderen en 

dieren uit onze wijk te beschermen.  

 

Na maanden in de troep gezeten te 

hebben, begint de wijk er eindelijk 

weer opgeruimd en mooi uit te zien. 

Ook de beplanting is weer terug. De 

oude bomen zijn vervangen door 

nieuwe jonge boompjes en ook zijn 

er veel planten en struiken geplant.  

 

 

Oproep 
 

De winter is weer in aantocht. Dat 

heeft zo zijn mooie kanten, zoals 

lekker schaatsen en hopelijk genie-

ten van de sneeuw. Maar juist deze 

dingen hebben ook vervelende ge-

volgen voor bijvoorbeeld mensen 

die slecht ter been zijn en ouderen.  

 

De gemeente strooit wel regelmatig 

zout, maar alleen op de hoofdwe-

gen. Stoepen en parkeerplaatsen 

moeten we zelf schoonhouden. De 

gemeente wil wel een strooizoutkist 

ter beschikking stellen. Voorwaarde 

daarbij is dat iemand de kist be-

heert. Vandaar de oproep in deze 

nieuwsbrief.  

 

Wilt u een strooizoutkist beheren, 

neem dan contact op met de wijk-

commissie. Ook willen wij een be-

roep doen op iedereen om trappen-

huizen, stoepen e.d. sneeuwvrij te 

maken en houden. De postbode en 

bezorgers van reclame en huis-aan-

huisbladen hebben het in onze wijk 

al zwaar genoeg. 

 

Werkgroep wijkbeheer Antilopespoor 

In de werkgroep wijkbeheer zitten 

naast de leden van de wijk– en be-

wonerscommissie afgevaardigden 

van de gemeente, Portaal, politie en 

sinds kort de beheerder van de 

VVE’s. We komen twee keer per 

jaar samen en bespreken dan zaken 

die in de wijk spelen. 
 

De volgende bijeenkomst is 10 ja-

nuari. Wij hebben de volgende on-

derwerpen op de agenda gezet: 

Portaal  

-schade door voegwerk 

-volgorde werkzaamheden 

-berichtgeving werkzaamheden 

-klanttevredenheidsonderzoek 

-”aandachtswijk 2007” 

-onderzoek asbest in woningen 

Gemeente 

-rommel naast de containers 

-winkelwagentjes in de wijk 

-reiniging containers 

Politie 

-vuurwerkoverlast 

-parkeerbeleid 

-onveilige situatie Safariweg 

-communicatie 
 

Wilt u nog iets besproken hebben, 

laat het ons dan weten. U kunt tot 

een week voor de vergadering een 

mailtje sturen naar  

carla@antilopespoor.nl of een 

briefje naar het secretariaat:  

Antilopespoor 665. 

 

 



Slechte tijden, goede tijden…. 
 
Voor de WBC en daarmee onze wijk is het duidelijk te merken dat er nu een 

ander college zit. Bij het oude college hadden we meestal het gevoel dat we 

alles voor Jan met de korte achternaam deden. Problemen die wij doorgaven 

werden niet opgepakt en verzoeken om vervanging of verbetering van plek-

ken werden meestal genegeerd. 

Ondertussen heeft de WBC Antilo-

pespoor, in tegenstelling tot wat er 

in de Vechtstroom stond, weinig te 

klagen. Wat onze voorzitter tegen 

de verslaggever van de Vechts-

troom heeft gezegd is uit zijn con-

text gehaald en erg onzorgvuldig 

weergegeven. 

 
Sinds het nieuwe college er zit is 

de voetbalkooi helemaal opgeknapt 

in plaats van opgelapt, is het speel-

toestel eindelijk teruggeplaatst dat 

jaren geleden was weggehaald en 

zijn de gevaarlijke trappen naar 

het talud aangepakt. Zaken waar 

wij al jaren om hadden gevraagd. 

Ingezonden brief: 
 

Als huurder van een benedenwoning 

met tuin loop ik tegen een aantal 

zaken aan die we met zijn allen kun-

nen verbeteren. 

Voorbeeld: het dumpen van afval in 

tuinen van andere bewoners. Regel-

matig kom ik in mijn tuin, blikjes, 

zakjes en andere rommel tegen die 

volgens mij gewoon in een prullen-

bak horen en niet in mijn tuin. Het 

toppunt was de sigarettenpeuk die 

over mijn schutting is gegooid en 

leidde tot een brandgat in een van 

mijn gloednieuwe tuinstoelen. Scha-

de: 50 euro. Ik verzoek iedereen 

zijn eigen afval mee naar huis te 

nemen of in een van de prullenbak-

ken in de wijk te deponeren. Een 

meter of 10 van mijn huis vandaan 

staat bijvoorbeeld een prullenbak. 

Kleine moeite om even je zooi mee 

te nemen daarheen denk ik. 

Sinds april dit jaar worden einde-

lijk dingen opgepakt, die het vorige 

college liet liggen onder het ex-

cuus: “daar is geen geld voor”. Toch 

wel zuur als je er nu achter komt 

dat er voor één actiecomité (de 

werkgroep Maarssens geluids-

cherm)  € 26.000  kon worden uit-

gegeven. 

Dit is meer dan de totale jaarlijkse 

subsidie voor alle Maarssense wijk-

commissies en dorpsraden samen. 

Hierover zijn door de PvdA en 

Groen Links ondertussen schrifte-

lijke vragen gesteld. Deze partijen 

willen o.a. weten onder welke voor-

waarden deze gigantische subsidie 

is verstrekt. De WBC wil dit ook 

graag weten. Hierop komen wij ze-

ker nog terug. 

 

Reactie WBC Antilopespoor: 
 

De WBC wil graag reageren op bo-

venstaande ingezonden brief. Het 

is natuurlijk heel vervelend als je 

spullen beschadigd raken door het 

onverschillige gedrag van anderen. 

Er is de afgelopen week al de nodi-

ge materiele schade ontstaan door 

vuurwerk. Zo zijn 3 auto’s flink be-

schadigd door het ondoordacht 

omgaan met zwaar vuurwerk.  

Maar dit gedrag kan de oorzaak 

zijn van veel ergere dingen. Je 

moet er toch niet aan denken dat je 

je baby ‘s zomers in de kinderwagen 

in de tuin hebt staan en dat een 

sigaret in de kinderwagen terecht-

komt. Of dat je bijvoorbeeld een 

konijnenhok hebt staan waar een 

rotje in terechtkomt. Daarom een 

oproep aan iedereen om geen bran-

dende peuken van het balkon of de 

straat in andermans tuin te gooien 

en als je vuurwerk afsteekt dit op 

een verantwoorde manier te doen. 

Hou daarbij ook rekening met loslo-

pende dieren buiten. Dan heeft ie-

dereen er lol in. 

 Rommel bij containers neemt weer toe 
 

Het is een tijdje heel goed gegaan, maar de laatste tijd zien we helaas weer 

steeds meer vuil rond de containers. Het is een vreemd verschijnsel,  want 

iedere bewoner die je spreekt, ergert zich er aan. Verreweg de meeste be-

woners houden zich keurig aan de regels, maar sommigen interesseert het 

gewoon niet. Ook een bekeuring schrikt ze niet af; liever een bekeuring dan 

even de moeite nemen het vuil in de containers te storten. Wat dit soort 

mensen vergeten is dat hun buurtgenoten tegen hun troep aan zitten te kij-

ken.  

Ook worden dozen veelvuldig naast de containers gezet. Deze dozen horen 

in de papiercontainers, die in o.a. Bisonspoor staan, gegooid te worden.  

 


