AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor

“De bezem erdoor” gaat beginnen!
Met de uitreiking van een bezem aan alle huishoudens van de wijk start de WBC Antilopespoor met
een uniek vrijwilligersproject.
Tijdens het overleg Werkgroep wijkbeheer deelde
Peter van den Berg van Portaal mee dat er voor het
jaar 2007 extra geld zou worden uitgetrokken voor
aanvullende schoonmaak in de wijk. Uit een tevredenheidsonderzoek van Portaal onder bewoners blijkt,
dat de leefomgeving in Antilopespoor bij de bewoners voor de helft een voldoende en voor de andere
helft een onvoldoende scoort. Portaal wil door de
inzet van het extra budget een kwaliteitsimpuls aan Antilopespoor geven.
De WBC Antilopespoor werd gevraagd om te
kijken welke plekken voor dit geld zouden moeten worden aangepakt.
De WBC Antilopespoor heeft het voorstel gedaan om dit budget aan te wenden voor het
inschakelen van vrijwilligers uit de wijk bij
het wijkbeheer in Antilopespoor. Door bewoners in het project te betrekken hoopt de
commissie een grotere motivatie en inzet te
krijgen. Het grote voordeel van dit voorstel is
dat i.p.v. 250 uur (door een bedrijf) er nu 1653
uur extra wijkbeheer is. Daarnaast spreekt de
commissie de bewoners aan d.m.v. de bezemactie, maar ook McDonald’s die voor een groot deel
voor het zwerfvuil in de wijk verantwoordelijk is.
Inmiddels heeft McDonald’s toegezegd de schoonmaakroute wat uit te breiden. De gemeente hangt
een extra prullenbak op bij het tunneltje.
Zowel Portaal als de gemeente konden zich vinden in

dit uitstekend uitgewerkte initiatief.
Het project wordt binnen Portaal een pilot en zal na
vier maanden geëvalueerd worden.
Als het project slaagt, wordt het wellicht ook in andere wijken opgestart.
.
De door de vrijwilligers uit te voeren werkzaamheden zijn aanvullend op de reguliere werkzaamheden
die de gemeente uitvoert. Het is dus niet de bedoeling dat de vrijwilligers taken van de gemeente gaan
overnemen.

De afgelopen twee zaterdagen zijn bijna alle leden
en een stel vrijwilligers heel druk geweest om de bezems van een steel te voorzien. Daarom kunnen wij
nu eindelijk echt starten met het project. U kunt uw
bezem zaterdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur
ophalen bij de voorzitter van de WBC op huisnummer
206.

Zaterdag 5 mei tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u
uw gratis bezem afhalen bij Antilopespoor 206

Gezamenlijke tuin 341-355
Op 3 april jl. heeft Peter van den Berg van Portaal de plannen voorgelegd voor de gezamenlijke tuin van de huizen 341-355. De tuin wordt
slecht onderhouden en een aantal bewoners uit de buurt gebruikt de
tuin om hun hond in uit te laten. Voor de bewoners voor wie de tuin bedoeld is dus een zeer onaangename situatie, die niet uitnodigt om lekker
van hun tuin te genieten.
Portaal gaat, in overleg met de bewoners en de WBC, het volgende doen:
- van de grote hekken wordt 1 hek vastgezet
- het losse hek krijgt een dranger, zodat het hek zich automatisch sluit
- onder het hek wordt een wildrooster geplaatst
- het terrein wordt 40 cm. afgegraven en met schoon zand opgevuld
- dat wordt bestraat met bonte stenen van 15 bij 15
- er wordt een bankje voor de bewoners geplaatst
- het kleine hek wordt gerepareerd, zodat het weer in het slot valt
Naast deze veranderingen gaat Portaal de bewoners rond de tuin en in
de directe omgeving van de tuin aanschrijven. Als zij hun hond in de tuin
de behoefte laten doen, zullen de kosten voor het schoonmaken bij hen
verhaald worden.
Wat veel mensen vergeten of misschien niet weten is dat de tuin gewoon
de tuin van de direct omwonenden is, het blok 341-355. Deze bewoners
betalen hier extra servicekosten voor. Misschien moeten de mensen, die
hun hond daar uitlaten, zich eens bedenken hoe zij het zouden vinden

De loopgroep loopt lekker

De loopgroep onderweg

Sinds 27 maart hebben we een
loopgroep in de wijk. De groep
bestaat uit tien lopers. Iedere
week wordt een nieuwe route uitgezet van rond een uur. We proberen daarbij zo veel mogelijk
mooie of leuke routes te vinden.
Gemiddeld lopen we met acht
mensen, want er vallen wel eens
mensen uit door ziekte of werk.
Na de start hebben zich nog twee
nieuwe mensen aangemeld.

Enkele lopers komen nu in delen van Maarssen waar ze nog nooit eerder
geweest zijn en leren hierdoor Maarssen nog beter kennen. Als de deelnemers tien keer hebben meegelopen krijgen ze van de WBC een stappenteller. Voor de vaste kern betekent dit nog vier keer lopen.
Bent u nieuwsgierig naar de routes die we gelopen hebben, kijk dan eens
op de website. Als u op de homepage de “loopgroep” aanklikt komt u er
vanzelf. Als u wilt meelopen bent u ook welkom. We lopen iedere dinsdagavond om 20.00 uur en verzamelen bij de telefooncel.

www.antilopespoor.nl

Gezocht:
4 vrijwilligers!
Houdt u van de wijk?
Wilt u zich inzetten voor de wijk?
Bent u niet te beroerd om aan te
pakken?
Laat u zich niet gauw uit het veld
slaan?
Bent u niet vies uitgevallen?
Heeft u tijd?
Kom ons dan helpen in het vrijwilligersproject “De bezem erdoor”.
Met 2 teams willen we iedere week
de wijk schoonmaken.
U werkt gemiddeld 27 uur per
maand.
Wat bieden wij?
U ontvangt de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding van
€ 125,00 per maand, werkkleding
en een hele hoop dankbaarheid en
gezelligheid.
Ook mensen met een bijstandsuitkering mogen als vrijwilliger werken
en maximaal € 95,00 per maand of
€ 764,00 per jaar bijverdienen.
Wilt u informatie of solliciteren,
neem dan contact op met
Carla: telefoon 580066.
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