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Het gaat goed met Antilopespoor! Tijdens de 

werkgroep wijkbeheer Antilopespoor op 20 

februari jl. werd door de wijkagent Jan 

Koetsier medegedeeld dat het misdaadcijfer 

voor Antilopespoor weer gedaald is. Wij 

staan nu op de laagste plaats van Maarssen. 

Alleen geluidsoverlast scoort nog hoog. Alle aanwezigen waren tevreden 

met de lage misdaadcijfers.  

Ook wat het schoon zijn betreft, valt Antilopespoor op. Vanuit verschil-

lende hoeken komen de complimenten binnen. We zijn op de goede weg, 

nu moet dat alleen nog doordringen buiten Antilopespoor. Ondanks dat 

we een wijk hebben om trots op te zijn, hebben mensen van buiten nog 

altijd het idee dat het niet zo goed gaat in Antilopespoor. Gelukkig we-

ten wij beter. 

Het hele verslag van de werkgroep wijkbeheer is te lezen op 

www.antilopespoor.nl. 

Lage misdaadcijfers Antilopespoor 

 

Hondenbeleid tegenvaller 

De meeste hondenbezitters onder de wijkbewoners hebben de kaart bij 

het hondenbeleid vast al gezien. Het ziet er triest uit voor Antilope-

spoor. Geen enkel punt dat wij op de speciale bijeenkomst voorgesteld 

hebben, is in het beleid opgenomen. Een groep bewoners (met en zonder 

hond) hebben samen met een adviesbureau rond de tafel gezeten. Tij-

dens dit gesprek zijn een aantal goede voorstellen gedaan om eindelijk 

een hondenpoepvrije wijk te krijgen. Er werd voorgesteld om het braak-

liggende terrein tussen de tunneltjes richting Maarssenbroeksedijk en 

een stuk op de Maarssenbroeksedijk, de Kanaal-

dijk en langs de Safariweg als losloopgebied in te 

richten. Ook hebben we voorgesteld om langs 

fietspaden buiten de wijken geen opruimplicht in 

te voeren. Dit alles met één doel: geen poep meer 

in de wijk. Helaas is er niets met onze voorstellen 

gedaan. We zijn erg teleurgesteld en hebben ons 

PvdA raadslid, Ron Druppers, gevraagd of hij ons 

opheldering over de gang van zaken kan verschaffen. Ron heeft beloofd 

de zaak te zullen bekijken en zo snel mogelijk met antwoorden te komen. 

 

www.antilopespoor.nl

De gemeente is met een leuk plan 

gekomen: bewoners die graag wil-

len tuinieren kunnen een stuk ge-

meentegrond “adopteren”.   

Er wordt met de gemeente een 

gebruikersovereenkomst Groena-

doptie voor minimaal drie jaar 

afgesloten. De bewoner mag dan 

het stuk grond inrichten en on-

derhouden en de gemeente be-

taalt de planten. Uiteraard wordt 

er wel gecontroleerd of het stuk 

grond ook daadwerkelijk onder-

houden wordt.  

Het eerste “contract” is maandag 

getekend in Zwanenkamp. 

Wilt u ook openbaar groen in uw 

leefomgeving onderhouden, dan 

kunt u zich aanmelden bij Meld-

punt Dagelijks Beheer, telefoon 

(0436) 563112. 

Groenadoptie 
 



Het Meldpunt Zorg & Overlast maakt onderdeel uit 

van de GGD Midden-Nederland en werkt regionaal 

voor 15 gemeenten, waaronder Maarssen. Iedereen 

kan iemand aanmelden waar hij of zij zich zorgen 

over maakt via 030-6305480 op werkdagen tussen 

9.00 en 17.00 uur of via meldpunt@ggdmn.nl.  

 

Wie kunt u aanmelden?  

Bij aanmeldingen voor het Meldpunt Zorg & Overlast 

gaat het om mensen die verschillende, complexe pro-

blemen hebben op het gebied van gezondheid, wonen, 

geld, relaties en/of juridische kwesties. Zelf vragen 

ze niet om hulp. Door hun gedrag of problemen roe-

pen ze bij hun omgeving zorgen op of geven overlast.  

 

Hoe kunt u ze herkennen?  

Sociaal isolement   
        - Onbereikbaar (kapotte bel, niet opendoen, 

          geen telefoon);   

        - Nauwelijks contact met anderen.   
Psychische of verslavingsproblemen   
        - Vreemd gedrag/verwardheid;   

        - Extreem schuw/angstig gedrag;   

        - Naar alcohol ruiken/trillende handen;   

        - Onaangepast gedrag;   

        - Lusteloosheid, initiatiefloosheid.   
Onvoldoende (persoonlijke) verzorging   
        - Vervuild en onverzorgd uiterlijk;   

        - Onbehandelde ziektes of letsels;   

        - Verwaarloosde kinderen.   
 

U hoeft geen contact op te nemen met het Meldpunt 

Zorg & Overlast als u bijvoorbeeld last hebt van een 

dronkenschap, geluidsoverlast door een feest, een-

malige stankoverlast en alle andere situaties die een-

malig van aard zijn en waarvoor u normaal de woning-

corporatie, brandweer of politie inschakelt. Indien u 

hierna nog twijfelt om het Meldpunt Zorg & Overlast 

in te schakelen voor de persoon die u wilt aanmelden, 

kunt u ook nog even kijken op 

www.meldpuntzorgenoverlast.nl 

Kort jaarverslag 2007 
 

Oprichting Stichting Antilopespoor 

Het afgelopen jaar was een enerverend jaar voor de 

wijk- en bewonerscommissie. 

Door alle activiteiten die het bestuur spontaan in de 

loop van 2007 naast de geplande activiteiten organi-

seerde, bleek het nodig te zijn om een stichting op 

te richten.  

Dankzij een financiële bijdrage van Huurderstaal 

voor de oprichtingskosten was de Stichting Antilope-

spoor op 9 augustus 2007 een feit. 

 

De werkzaamheden in de wijk 

De gezamenlijke binnentuin bij de nummers 341-355 

was eerder een hondenuitlaatplaats dan een tuin. 

Portaal pakte dit perfect aan. Zij haalden het grind 

uit de tuin, stortten schoon zand en bestraatten 

daarna de plek met mooie stenen. Bij de ingang werd 

een wildrooster geplaatst. Bovendien spraken zij be-

woners aan die hun hond in de tuin uitlieten. Een 

bankje en prullenbak maakten de tuin af. Sinds die 

tijd worden er geen honden meer in de tuin uitgela-

ten. We zijn ongelooflijk blij met onze nieuwe ge-

biedsadviseur van Portaal, Peter van den Berg, die 

dit mogelijk maakte. 

 

Gemeente 

Belangrijkste gebeurtenis was het nieuwe convenant. 

Hierin staan duidelijke afspraken tussen gemeente 

en wijkcommissie. Mooi in het nieuwe convenant is 

dat grote wijken meer subsidie krijgen en kleine wij-

ken minder. Een eerlijker systeem, waardoor het ook 

voor grote wijken mogelijk wordt activiteiten te or-

ganiseren.  
 

Activiteiten 

De meest ludieke activiteit was de bezemuitdeelac-

tie. Deze actie was meteen de aftrap voor het pro-

ject “de bezem erdoor”.  

Hiernaast wordt er tijdens gladheid gestrooid en 

sneeuw geruimd op gevaarlijke plekken door een be-

woner uit de wijk. Ook een nieuwe activiteit. 

Naast de normale kinderactiviteiten werden dit jaar 

ook een bowling voor de wat oudere jeugd en een vis-

wedstrijd voor de volwassen georganiseerd. Ook 

nieuw was de loopgroep. Ook kregen de kerstdagen 

dit jaar voor het eerst aandacht. In de twee portie-

ken, van de flats aan de ingang van de wijk, stonden 

dit jaar voor het eerst gezellig verlichte kerstbo-

men. Met dank aan de bewoners van deze flats voor 

hun medewerking. 

Het jaarverslag 2007 is in zijn geheel te  

lezen op de website. Wegens ruimtegebrek 

konden wij het niet in zijn geheel in de 

nieuwsbrief plaatsen. 

 


