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Onderzoek hondenbeleid in onze wijk 
 

Maandag 5 november 2007 hebben een aantal bewoners van Antilope-

spoor samen met een medewerkster van Syncera de knelpunten bespro-

ken betreffende het uitlaten en het daarbij achterlaten van uitwerpse-

len van honden in de wijk. De bewoners hadden zich tijdens de wijktafel 

opgegeven. 

De gemeente Maarssen heeft 

Syncera opdracht te gegeven te 

onderzoeken waar precies de pro-

blemen liggen en oplossingen aan 

te dragen. Syncera heeft in kaart 

gebracht waar de meeste honden-

poep ligt, waar nu prullenbakken 

staan en waar op dit ogenblik de 

honden uitgelaten mogen worden. 

Na enig spitwerk is Syncera er 

achter gekomen dat officieel op 

dit moment de honden in Maars-

senbroek alleen op twee plaatsen 

langs de A2 los mogen lopen. Alle 

vroegere hondentoiletten zijn in 

de loop der jaren opgeheven. 

De gemeente wil dat in heel 

Maarssen de honden aangelijnd 

worden uitgelaten en dat zij al-

leen op de aangewezen plekken 

nog los mogen lopen. Verder moet 

de hondenbezitter overal de uit-

werpselen van zijn hond gaan op-

ruimen. 

De bewoners hebben aangegeven 

dat de gemeente niet van de be-

woners van Antilopespoor kan 

verwachten dat zij iedere keer, 

als ze de hond willen laten rennen 

en spelen, helemaal naar het park 

langs de snelweg moeten lopen. 

Als extra speelveld hebben zij 

het stuk grond tussen de tunnel-

tjes richting Maarssenbroekse-

dijk aangewezen. Ook hebben zij 

aangegeven dat het nogal over-

dreven is dat de mensen ook langs 

fietspaden buiten de wijken de 

uitwerpselen moeten opruimen. 

Het is juist een extra stimulans 

om de honden niet in de wijk uit 

te laten als je het daar niet hoeft 

op te ruimen. Als de honden in het 

gras en tussen de bosjes hun be-

hoefte doen wordt dat gewoon in 

de natuur opgenomen. Daar heb-

ben dan ook weer andere dieren, 

zoals vogels en wormen profijt 

van. Je kunt de wereld ook te 

steriel willen maken. 

Verder zijn nog een aantal plek-

ken aangewezen waar dan extra 

prullenbakken zouden moeten ko-

men, waar hondenbezitters hun 

zakje met uitwerpselen in kunnen 

gooien. Eén van de plekken waar 

het de bewoners wel nuttig leek 

om afvalbakken neer te zetten, is 

het pad achter de huizen langs de 

Safariweg. Daar worden veel hon-

den uitgelaten, wat een vreselijk 

gore stank oplevert voor de be-

woners die daar wonen. 

In ieder geval is wel duidelijk dat 

iedereen die zich niet aan de re-

gels houdt, beboet gaat worden. 

De hoogte van de boete is nog 

niet bekend.  

De tip van Kees 
 

In veel van de huizen met rode 

stenen muren (vanaf nummer 

539) bevindt zich een nis achter 

het schot in de huiskamer tussen 

de kamerdeur en de keuken. Als 

je de plaat weghaalt, krijg je 

ruimte om bijvoorbeeld je TV 

neer te zetten. Zorg er wel voor 

dat je de plaat niet kwijt raakt.  

Heeft u ook een handige tip 

voor uw buurtgenoten, laat ons 

dat dan weten. Als we ruimte 

hebben in de nieuwsbrief, 

plaatsen we goede tips graag.  

U kunt uw tip doorgeven via  

info@antilopespoor.nl. 



Gluren naar de buren 
 

Het zijn weer de donkere dagen. Volgens velen is de 

winter dé inbraaktijd. 

We zitten lekker gezellig en knus met z’n allen bin-

nen, gordijnen dicht en laten de boze, koude en don-

kere buitenwereld vooral buiten. 

Hierdoor voelen de boeven zich erg veilig op straat 

en in onze tuinen. Rustig morrelend aan deursloten of 

luidruchtig en snel de ruit van auto of huis inslaand 

opzoek naar buit. 

Een goede gewoonte in deze tijd is dan ook te 

“gluren naar de buren”. 

Hiermee bedoelen we niet dat u uw buren moet be-

spioneren, maar uw omgeving af en toe eens kritisch 

kunt bekijken. Schuif eens het gordijn open en kijk 

even uw straat in. Op deze manier zijn veel inbraken 

in het verleden voorkomen.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat inbrekers minder 

snel terug komen in buurten waar ze verstoord zijn. 

Dit geldt ook voor vuurwerkoverlast. Vuurwerk mag 

alleen op oudejaarsdag afgestoken worden. Alles wat 

nu afgestoken wordt is onveilig, het is illegaal vuur-

werk uit het buitenland of oud (en dus onbetrouw-

baar) vuurwerk. 

Bewijs daarom uw buren en uzelf een dienst en kijk 

af en toe naar buiten, ook als u denkt daar niets te 

kunnen zien. Wie weet ziet u iets… een scharrelend 

egeltje of iemand die zich verdacht ophoudt bij een 

auto of huis.  

Ziet u iemand zich verdacht gedragen, twijfel dan 

niet en bel 112. 

Wijktafel 
 

Dinsdag 9 oktober vond de allereerste wijktafel 

plaats voor onze wijk. De wijktafel geeft de bewo-

ners de gelegenheid om hun zegje te doen over wat 

er goed en slecht gaat in de wijk. 

Complimenten waren er voor de vrijwilligers van het 

project "de bezem erdoor" en Portaal voor het op-

knappen van de gezamenlijke tuin. Grote bezorgdheid 

was er vooral over het te harde rijden in de wijk en 

bij de oversteek naar Bisonspoor. Zelfs 30 km. is 

voor sommige delen van de wijk nog te hard. Reden 

om wethouder Erik van Esterik (wethouder van o.a. 

leefbaarheid en veiligheid) binnenkort de handteke-

ningen te overhandigen, die afgelopen zomer verza-

meld zijn. Hierin wordt de gemeente gevraagd om 

een drempel te plaatsen op een plek in de wijk welke 

erg onoverzichtelijk is en waar veel kinderen spelen. 

Ook de grote toename van het gebruik van alcohol op 

de "hang"plekken was een punt van bezorgdheid. 

Er gebeurden ook mooie dingen: leuke ideeën ont-

stonden ter plekke. Een bewoner stelde voor om de 

naargeestige onderdoorgangen te schilderen en een 

andere bewoner sprong daar op in met het voorstel 

om dan de kinderen de doorgangen te laten opfleuren 

met een mooie tekening. Dit plan gaat nog verder 

uitgewerkt worden.  

Ook bleek tijdens de vergadering dat veel bewoners 

uit de wijk heel interessante contacten hebben, die 

heel erg welkom zijn voor de kinderactiviteiten. Het 

bestuur van de Stichting Antilopespoor wil heel 

graag met deze mensen in contact komen. Hoe min-

der dingen kosten, hoe meer we kunnen doen.  

 

www.antilopespoor.nl 

Wij maken de wijk schoon. 

Als u hem niet vuil maakt, 

houden we meer tijd over om 

ook nog andere dingen aan te 

pakken, zoals onkruid. 
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