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“De bezem erdoor” echt van start
Maandag 11 juni is de vrijwilligersgroep “de bezem
erdoor” voor het eerst in de wijk aan de slag gegaan.
De week ervoor hadden de vrijwilligers al kennis met
elkaar gemaakt op het kantoor van Portaal. Daarna
zijn we met zijn allen door de wijk gegaan om te kijken wat er te doen is.
Zoals we al eerder meldden gaat het om aanvullende
werkzaamheden, dus hoekjes en plekken die niet of
nauwelijks tijdens de reguliere werkzaamheden van
de gemeente aan bod komen. Ook doen we ons best
om de speelveldjes zoveel mogelijk hondenpoepvrij
te krijgen. Belangrijkste hierbij is dat de eigenaren
van honden, gewoon hun hond hier niet moeten uitlaten. Het is gewoon walgelijk wat voor hopen je tegenkomt.
De vrijwilligers in actie.
Het is onmogelijk om de hele wijk in één middag
schoon te maken, maar door de plekken eerst uitgebreid aan te pakken, hopen we in de loop van de tijd wel sneller door de wijk te kunnen gaan. Natuurlijk zou het
heel fijn zijn als iedereen ook de bezem over zijn eigen stoepje blijft trekken, want die plekken doen wij dus
niet. Als na een paar weken blijkt dat we een plekje vergeten, geef dit dan aan ons door, dan nemen we die plek
een volgende keer mee. (carla@antilopespoor.nl),
Colofon

Schijn een lichtje op…..
Het is leden van de commissie opgevallen dat bij
een aantal portieken in de wijk de verlichting overdag aan staat. Dit is onnodig, niet goed voor het milieu maar ook zeker
niet voor uw portemonnee. De kosten voor de verlichting van de portieken is namelijk opgenomen in de servicekosten die je betaalt als je in
een portiekwoning woont.
Natuurlijk hebben we daar Portaal over ingelicht en deze heeft hier zijn
licht over laten schijnen. Portaal heeft hier iets aan trachten te doen
maar helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat nog niet bij alle Portieken de verlichting vlekkeloos werkt. Bij sommigen is de verlichting
dag en nacht aan en bij anderen moet je op de tast of bij volle maan het
portiek betreden omdat daar alle verlichting uit is.
Schijn dus eens een lichtje op uw servicekosten rekening en geef door
wanneer verlichting niet of op verkeerde momenten aan is. U kunt dit
dan doorgeven aan Portaal op nummer 0800 - 767 82 25
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Van de wijkagent

Kinderactiviteiten

Aan de bewoners van Antilopespoor.

Zoals we al eerder beloofd hebben, gaan we ook dit jaar weer
verschillende kinderactiviteiten
organiseren. We hadden al verklapt dat het springkussen weer
tevoorschijn wordt gehaald. En
daar horen de pony’s natuurlijk
ook bij. Maar niet alleen de pony’s
komen, zij nemen nog meer dierenvriendjes mee. Als je van dieren houdt, dan moet je er 21 juli
echt bij zijn.

Onlangs is de hele wijk voorzien van nieuwe bestrating.
In de wijk zijn tevens een aantal nieuwe parkeerplaatsen gesitueerd.
Voor de wijk Antilopespoor geldt een “parkeerverbodszone”.
Dit bord staat bij de ingang van de wijk. Dat betekent
dat voertuigen alleen mogen parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken.
In overleg met de wijkcommissie zal er de komende
tijd gelet worden op het parkeergedrag in de wijk.
Foutparkeerders zullen worden aangepakt. Dit betekent niet dat we meteen voor elk voertuig dat buiten het parkeervak
staat komen, maar wel voor excessen die verkeersgevaarlijk zijn, danwel
hinderlijk geparkeerd staan. Parkeert U daarom in de vakken.
Tevens is het verboden voertuigen hoger dan 2.40 meter, of langer dan
6 meter in de wijk te parkeren. Dit geldt ook voor caravans en aanhangwagens. Mocht u fout parkeren dan loopt u kans een “gele kaart” te krijgen. Na deze waarschuwingsperiode zal overgegaan worden tot het uitschrijven van een “rode kaart” (bekeuring).
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de wijk veilig is en blijft en
dat de hulpverleningsdiensten bij calamiteiten erbij kunnen komen en
niet gehinderd worden door fout geparkeerde voertuigen.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt U contact met mij opnemen.
Uw wijkagent,
Jan Koetsier.
Bisonspoor 333
0900-8844

Gezamenlijke tuin aangepakt

De afgelopen weken is men aan de slag gegaan om de gezamenlijke tuin
op te knappen. Op het moment dat we deze nieuwsbrief maken, zijn de
stenen gelegd. Het wachten is nu op het bankje en de afsluiting van de
tuin. Het gaat er in ieder geval goed uitzien.

Halverwege de vakantie gaan we
op een zondagmiddag hele leuke
dingen doen met water. Ja, ook
weer glijden. Dus zorg dat je dan
je zwembroek of zwempak aan
hebt, want je wordt zeker heel
erg nat.
Natuurlijk gaan we ook weer kijken wie de grootste lengte vis
vangt. Of je nou een heleboel
kleintje of een paar grote vangt,
dat maakt niet uit. We meten hoe
lang de vis is en die tellen we gewoon allemaal bij elkaar op.
Met de grotere kinderen (van 10
tot 14) gaan we naar de bowlingbaan.
Hou de speciale folder in de gaten, daarop staat precies wanneer
we wat gaan doen. En neem je
vriendjes en broertje of zusje
mee.

