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(toekomstige) Speeltuin 
 

Op initiatief van een aantal bewoners uit onze wijk proberen we een 

speeltuin te realiseren op het grasveld tussen de woningen 169 en 217. 

De plannen zijn groots en zo ook de bijbehorende kosten en werkzaam-

heden.  

Inmiddels is de werkgroep, die bestaat 

uit een aantal betrokken bewoners, de 

penningmeester en voorzitter van de 

Stichting, actief geweest met het ver-

zamelen van ideeën en offertes. Op 

woensdag 20 februari zullen wij ons af-

geronde plan voorleggen aan de gemeen-

te.  Na goedkeuring door de gemeente 

zullen wij het indienen bij het Oranje-

fonds om daar een bijdrage in de kosten 

aan te vragen. De uiteindelijke realisatie 

staat en valt natuurlijk met het verkrij-

gen van voldoende gelden en de mede-

werking van alle partijen !! 
 

Via het AntiLopendNieuws en de website houden wij u natuurlijk op de 

hoogte van de laatste stand van zaken. Mocht u vragen, opmerkingen of 

ideeën hebben dan bent u van harte welkom bij de werkgroep. Ook met 

het aanbieden van uw hulp zijn wij natuurlijk blij. Uw reacties kunt u 

kwijt bij voorzitter Caroline (caroline@antilopespoor.nl).   

Schade door vuurwerk 
 

Niets is leuker dan vuurwerk tijdens de jaar-

wisseling. Daar horen ook harde knallen bij. 

Helaas zijn bij het afsteken van dit vuurwerk 

de afgelopen jaarwisseling nogal wat prullen-

bakken opgeblazen. Ook zijn er flinke bescha-

digingen aan een portiek door het vuurwerk 

ontstaan. 

Dit soort acties zijn heel vervelend voor de 

omwonenden en de hele wijk. Buiten dat het 

heel veel rommel en ongemak oplevert, worden 

hierdoor ook onnodige kosten gemaakt, die weer op ons allemaal ver-

haald worden. We hopen dat ouders volgend jaar dit in gedachte houden 

als de kinderen weer vuurwerk mogen afsteken. 

 

De tip van Kees 
 

De gasslang tussen de gaskraan 

en uw kooktoestel in de keuken 

moet regelmatig vervangen wor-

den. Op de slang staat een 

“houdbaarheidsdatum”. Als die er 

niet op staat moet hij onmiddel-

lijk vervangen worden.  

In de slang kunnen scheurtjes 

ontstaan, waardoor de slang niet 

meer veilig is. Controleer na de 

aansluiting of de slang niet bij de 

aansluitpunten lekt. Dit kun je 

opsporen met zeepsop. Meng in 

een kopje wat afwasmiddel met 

water en klop dit op totdat het is 

voorzien van schuim. Breng met 

een kwastje wat zeepsop op de 

verbindingen aan. Als er een gas-

lek aanwezig is, zal het zeepsop 

bellen gaan blazen.  

De standaard gasslang van de 

Gamma past niet altijd, dus dan 

zult u bij een ander bedrijf een 

passende slang moeten halen.  

 

 

 



Werkgroep Wijkbeheer 

Antilopespoor 
 

Na een aantal keren uitstellen en verzetten van dit 

overleg komt de werkgroep wijkbeheer Antilope-

spoor 20 februari bij elkaar. In de werkgroep zitten 

vertegenwoordigers van gemeente, politie, Portaal en 

de stichting Antilopespoor. Tijdens dit overleg be-

spreken we knelpunten en problemen die zich in de 

wijk voordoen. Maar ook worden hier ideeën voor de 

wijk besproken. 

Voor dit overleg brengen wij de volgende punten in: 

 

Gemeente 

- niet goed functioneren meldpunt dagelijks beheer 

- goede locatie voor het houden van de wijktafel en/ 

  of bewonersavond 

- na schoonmaak containers ook de omgeving van de 

  containers schoonmaken 

- satellietschotels (ingebracht door bewoner) 

- verzoek tot plaatsing lantaarn is S-bocht ter  

   hoogte van 665 (ingebracht door bewoner) 

Portaal 

- fietsen in portieken (ingebracht door bewoner) 

- duidelijkheid over oplossing aangegeven problemen 

- meldingen van gebreken vanuit bestuur/vrijwilligers 

Politie 

- langparkeren auto’s 

Algemeen 

- we willen toch weer één maal per jaar wijkschouw, 

omdat dingen die nu doorgegeven worden, te lang 

blijven liggen. (liefst op een zomeravond, zodat een 

duidelijker beeld van de wijk ontstaat) 

We zijn bang dat wat we in de loop der jaren verbe-

terd hebben gekregen op deze manier om zeep ge-

holpen wordt. 

 

De agenda van het overleg vindt u hieronder.  

1)  Opening en mededelingen. 

2)  Vaststelling verslag vergadering d.d. 25 april  

     2007.  

3)  Terugblik wijktafel/wijkscan Antilopespoor. 

4)  Schuttingen Antilopespoor. 

5)  Aanpak onverzorgde tuinen. 

6)  Veilig Antilopespoor. 

7)  Vrijwilligersproject “de bezem erdoor”. 

8)  Kinderspeelplaats tussen Antilopespoor  169 en  

     217. 

9)  Wat verder ter tafel komt. 

10) Sluiting. 

 

Ook dit jaar weer leuke 

kinderactiviteiten 
 

Ook voor dit jaar hebben we weer een aantal activi-

teiten in de planning staan. Wat er precies gaat ge-

beuren, houden we nog even geheim. Wat we wel wil-

len vertellen is dat één van de activiteiten een wed-

denschap is met de Koninklijke Nederlandse Heide-

maatschappij. Zij hebben onze weddenschap aange-

nomen en als we de weddenschap winnen, krijgen we 

in 2009 duizend euro. We gaan dus heel hard ons 

best doen. 

Ophaaldata groot afval 
 

De nieuwe data voor het ophalen van grof afval zijn 

weer bekend. De regels voor het aanbieden blijven 

hetzelfde:  

als u grof huisafval heeft, moet u dit aanmelden bij 

het meldpunt dagelijks beheer (tel: 0346-563 112) 

uiterlijk op de dinsdag voor 12.00 uur voor de geplan-

de datum waarop u het afval wilt aanbieden;  

als u het niet heeft aangemeld wordt het niet mee-

genomen; 

afval dat niet is aangemeld en blijft staan kan een 

boete opleveren van € 50,00. 

 

14 februari 

13 maart  

10 april   

15 mei  

12 juni  

10 juli  

 

7 augustus  

4 september  

2 oktober  

30 oktober  

27 november 

 8 januari 2009 

 

Groot huisvuil , takkenafval en chemisch afval moet u 

vooraf aanmelden via telefoonnummer 

0346-563 112. Dit kan tot dinsdag 12 uur. 


