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WBC Antilopespoor zet in op een schone wijk 
 

Na de komst van de ondergrondse containers en de goede inzet van de milieucontroleur ver-

dween het beeld van het groot afval en rommel naast de vuilcontainers grotendeels. Maar nog 

steeds wordt de wijk ontsierd door allerlei rondslingerend zwerfafval. Dit komt voor een deel 

van de bewoners zelf, maar ook van door de wijk trekkende mensen. Jongeren die van de 

scholen in Maarssenbroek naar het dorp fietsen, personeel van bedrijven op het nabijgelegen 

industrieterrein dat, van en naar het station, door de wijk heen loopt. Dat er dan ook wel 

eens een tussenstop bij de McDonald’s wordt gemaakt is in de wijk duidelijk te zien. 

De wijk- en bewonerscommissie 

(WBC) gaat dit samen met Portaal 

en de gemeente aanpakken. Er 

worden borden bij alle ingangen 

van de wijk geplaatst waarin de 

“bezoekers” verwelkomd worden 

en tevens verzocht worden de 

wijk netjes en schoon te houden. 

McDonald’s wordt gevraagd prul-

lenbakken te plaatsen en wat ver-

der schoon te maken dan rond het 

eigen terrein. Portaal gaat extra 

geld in het schoonmaken van de 

wijk stoppen. De WBC gaat samen 

met Portaal en de gemeente kij-

ken hoe het extra schoonmaak-

geld van Portaal het meest effec-

tief ingezet kan worden. De WBC 

denkt daarbij aan een vrijwilli-

gersproject van eigen bewoners 

die tegen een vrijwilligersvergoe-

ding de schoonmaaktaken op zich 

nemen. Op deze manier denkt de 

WBC meer resultaat uit het geld 

te halen dan wanneer het op de 

grote hoop komt. 

Verder gaat de WBC de gemeente 

flink achter de broek aan zitten, 

zodat de reguliere werkzaamhe-

den goed uitgevoerd worden.  

 

Landelijke Opschoondag 
Op 24 maart is de tweede Lande-

lijke Opschoondag. In dat kader 

leek het de WBC een leuk idee om 

alle huishoudens een bezem aan 

te aanbieden, zodat de bewoners 

zelf hun eigen stoepje kunnen 

schoonhouden. Dit jaar is Antilo-

pespoor ook aandachtswijk van 

Portaal. Dit houdt in dat er extra 

geld uitgetrokken wordt voor de 

leefbaarheid in de wijk. Daarom 

heeft de WBC Portaal gevraagd 

de bezems te financieren. Portaal 

 

vond dit een goed plan. De be-

zems worden, als ze op tijd bin-

nen zijn, voor de Landelijke Op-

schoondag op 24 maart uitge-

deeld en de bewoners worden op-

geroepen de bezem niet alleen op 

die dag, maar voortaan regelmatig 

te gebruiken. Op deze manier wil-

len we ook de bewoners betrek-

ken bij het schoon krijgen van 

Antilopespoor. 
  

Steun ons, doe mee! 

Antilopespoor 
Superschoon 



Wijk– en avondschouw 
 

Vorige maand heeft de WBC weer de wijkschouw gelopen. Voornaamste 

punten die zijn opgenomen zijn: 

• Het door alle werkzaamheden vernielde gras op diverse plaatsen: 

dit wordt in het voorjaar van nieuwe plaggen voorzien. 

• Plekken waar de tegels verzakt zijn: worden aangepakt 

• Het stuk openbaar groen achter de huizen ter hoogte van  440 – 

468: wordt opgeruimd. 

• Portaal maakt een plan voor het hofje/binnentuin 341 – 355. Dit 

plan wordt samen met de bewoners en WBC besproken. 

 

Tijdens de avondschouw hebben we alle lampen die kapot zijn opge-

schreven en doorgegeven aan Portaal. Het is echter handiger als bewo-

ners buitenlampen in de portieken, opgangen en galerijen, die kapot zijn, 

zelf doorgeven aan Portaal. Zij vervangen of repareren ze dan. Het 

(gratis) Portaalnummer is:  

0800 – 767 82 25. Of met een mobiele telefoon: 0318 – 89 89 89. 

 

Het verslag wijkschouw van de gemeente kunt u vinden op onze website. 

Gerrit Schinkel overleden 
 

We hebben bericht ontvangen dat 

de heer Gerrit Schinkel op  

26 februari jl. is overleden. 

De heer Schinkel was een bewoner 

van het eerste uur en was ook ac-

tief in de wijkcommissie. Een paar 

jaar geleden is de heer Schinkel na 

het overlijden van zijn vrouw uit 

Antilopespoor vertrokken naar een 

verzorgingshuis. 

Kapotte lampen 

 
In de vorige nieuwsbrief heeft 

een bewoner mensen opgeroepen 

zich te melden als bij hen de lam-

pen ook snel kapot gaan. Hier zijn 

te weinig (4) reacties opgekomen 

om het als een groot probleem in 

de wijk te zien. We hebben het 

echter wel met Portaal bespro-

ken. Huurders die last van dit 

probleem hebben, kunnen contact 

opnemen met Portaal. Deze zal 

dan zorgen dat de stroominstalla-

tie wordt nagekeken. Zij zijn te 

bereiken via het normale gratis 

Portaalnummer: telefoonnummer  

0800 – 767 82 25. Of met een 

mobiele telefoon op 0318 – 

898989. 

Kopers raden wij aan contact op 

te nemen met de VVE. 

Werkplan WBC 2007 
 

Ook in 2007 gaan de leden van de WBC zich weer volop inzetten voor de 

wijk.  

Naast de nodige vergaderingen, gaan we dit jaar vooral aan het werk 

met Portaal. Portaal gaat samen met de WBC en bewoners een aantal 

dingen aanpakken, zoals de binnentuin bij de nummers 341-355. Wat er 

allemaal gaat gebeuren vanuit Portaal hopen we in de volgende AntiLo-

pendNieuws te kunnen melden. 

Ook willen we de wijk schoner krijgen, dat willen we op verschillende 

manieren bereiken, zoals u elders kunt lezen.  
 

Voor bewoners die willen bewegen, gaan we een loopgroep starten. En 

natuurlijk organiseren we dit jaar 

weer de nodige activiteiten voor de 

kinderen tijdens de zomervakantie. 

We verklappen daarvan alleen dat 

het springkussen in ieder geval 

komt. 

Wij hopen op een gezellig jaar en 

vragen u, als u goede ideeën of op-

merkingen heeft, ons dit te laten 

weten. 

 

WBC start loopgroep 
 

Vanuit de wijk is de vraag gekomen om een loopgroep op te starten. Dit leek de WBC een goed idee. Het is gezond om te 

bewegen en zo elkaar te leren kennen. We starten met de loopgroep op dinsdag 27 maart. We gaan ongeveer een half uur 

lopen, niet rennen of joggen, maar gewoon flink lopen. Het is een activiteit voor volwassenen, mannen en vrouwen.  

Als de interesse groot genoeg is, kunnen we de activiteit uitbreiden naar meer dagen. De looptijd wordt rustig opgebouwd 

van een half uur tot een uur. 

Lopen is gezond: goed voor je hart, je valt af, het werkt tegen depressieve gevoelens en het wordt vast ook gezellig.  

Start 27 maart om 20.00 uur vanaf de telefooncel. 

 


