AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de Stichting Antilopespoor

Auto-inbraken in Antilopespoor
De afgelopen weken zijn er meerdere autoruiten ingeslagen van auto's in de wijk. De
dader zoekt vooral auto's uit die niet zo in
het zicht staan. Vooral de parkeerplaatsen
langs het water aan de kant van Waterstede
hebben zijn/haar interesse.
De wijkcommissie heeft de politie van de
inbraken op de hoogte gesteld en hen verzocht extra te surveilleren in de wijk. Zij
hebben beloofd dit te doen.
Het is erg belangrijk dat u aangifte doet van
de inbraak. Verder kunt
u het onaantrekkelijk maken door geen spullen in uw
auto achter te laten.
Wij verzoeken iedereen af en toe eens extra uit het
raam te kijken en bij vreemde geluiden polshoogte te
nemen. Ziet u een verdachte, probeer dan te onthouden hoe hij/zij er uit ziet en als hij/zij in een auto
stapt het kentekennummer te lezen en op te schrijven. Bel onmiddellijk de politie om dit te melden.

Vlinderroute door Antilopespoor
Vorig jaar zijn wij door enkele bewoners benaderd over gras dat niet gemaaid werd. Het was de bestuursleden ook al opgevallen dat langs de oevers een brede strook op sommige plekken het gras helemaal niet gemaaid
was. Onze eerste gedachte was dat wellicht de maaimachine kapot was gegaan en dat ze het wel binnen enkele dagen zouden komen afmaken. Toen
dit niet gebeurde hebben wij contact opgenomen met de gemeente. Zij vertelden ons dat zij in het kader van het Natuurbeleidsplan het openbaar
groen op locaties die zich daarvoor lenen het natuurvriendelijk inrichten.
Als vuistregel kan worden gezien "netjes waar het moet en natuurvriendelijk waar het kan". Voor vlinders (en vele andere insecten en vogels) is het
belangrijk dat kruiden en grassen in bloei kunnen komen en dat er altijd
ongemaaide vegetatie beschikbaar is als voedsel en schuilplaats.
Deze vlinderroutes lopen ook door onze wijk. Dat blijkt ook wel te kloppen,
want nadat het gras toch gemaaid was, merkte
een bewoner op dat zij het jammer vond, omdat er zulke mooie vlinders in het hoge gras
hadden gezeten. Wij vragen uw begrip voor het
wat slordig uitzien van de waterkant. Probeer
er van te genieten als een vlinder ons gras even
gebruikt om te rusten.

Schuttingen
van Portaal
Doordat onze wijk andersom
gebouwd is (veelal de tuinen
aan de voorkant en voordeur
aan de achterkant van de
straat), vormen de schuttingen het aanzien van de wijk.
Als je op een mooie zonnige
dag door de wijk loopt en om
je heen kijkt, schieten op de
sommige plekken de tranen in
je ogen van de lelijke en
slechte tuinafscheidingen.
Portaal gaat dit nu aanpakken
op een voor iedereen (ook kopers!) aantrekkelijke manier.
U ontvangt binnenkort een
folder hierover. Wij willen
nog niets verraden, maar het
is helemaal geweldig wat u,
dankzij goed overleg tussen
Portaal (Peter van den Berg)
en de Stichting Antilopespoor, wordt aangeboden.
Hou de brievenbus dus goed in
de gaten en bekijk de folder
zorgvuldig.
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Bericht van de gemeente:

Vrachtauto’s en
bedrijfsbusjes
in de wijken
Tijdens de wijktafels/wijkscans
is het parkeren van vrachtauto’s en bedrijfsbusjes
regelmatig onderwerp van discussie geweest. Het
parkeren van vrachtauto’s, die hoger zijn dan 2,4
meter en langer dan zes meter, is in de wijken verboden. De eigenaren van vrachtauto’s zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate parkeerplaats.
Het parkeren van bedrijfsbusjes, die niet hoger zijn
dan 2,4 meter en niet langer zijn dan zes meter, is
toegestaan. Op de eigenaren van bedrijfsbusjes doet
de gemeente een beroep om deze niet te parkeren
voor woonkamer- en keukenramen. De busjes nemen
veel uitzicht weg. Voor bewoners is dat niet prettig.
Ook wordt gevraagd geen busjes te parkeren op locaties waar de verkeersveiligheid in het geding is.

Stichting Antilopespoor
nodigt u van harte uit voor de

Wijktafel in de Ark (Duivenkamp)
op dinsdag 3 juni om 20.00 uur.
Kijk op de website voor meer informatie.

Het hondenbeleid
Zoals in het vorige ALN stond vermeld zijn veel bewoners niet blij met het nieuwe gemeentelijke hondenbeleid. Wijkcommissielid Ron Druppers, die ook
PvdA raadslid is, heeft hierover gesproken met de
verantwoordelijke wethouder. Wijzigingen aanbrengen bij een net ingevoerd beleid bleek onmogelijk.
Politiek blijkt taaier te zijn dan wij denken! Wat Ron
wel heeft bereikt, is dat
er in september een evaluatie over het hondenbeleid gaat plaatsvinden.
Dan kunnen de wijkcommissie en natuurlijk ook
de bewoners hun ervaringen met de gemeente delen en aandringen op
eventuele wijzigingen in
het huidige beleid. Deze
evaluatie geldt voor heel “Had je hem gisteren moeten
zien toen ik diarree had”
Maarssen.

XMS sponsort kindermiddag Antilopespoor!
De stichting Antilopespoor heeft een afspraak gemaakt met XMS over sponsoring van de kinderactiviteiten. XMS is de aanbieder van het glasvezelnetwerk, waarvoor de aansluiting in uw meterkast zit.
Bij veel mensen is het modem al geplaatst in de meterkast. Daar waar dat nog niet gebeurt is, krijgt de
stichting een bedrag van 5 euro, indien u zich via ons
secretariaat aanmeldt om het modem in de meterkast op te laten hangen. Dit neemt voor u geen enkele verplichting mee om ook een dienst, zoals Internet, telefoon en radio/tv af te nemen. Alleen al toestemming geven om het modem op te hangen brengt
ons (en daarmee dus de kinderen uit de wijk) geld op.
Wilt u echter ook gebruik gaan maken van een of
meer diensten en u meldt dit via ons secretariaat
aan, dan krijgen wij daar ook weer een bedrag van
5 euro per afgesloten abonnement voor.
Het bestuur heeft er lang over nagedacht of zij deze vorm van sponsoring moest gaan doen, zeker gezien de slechte ervaringen die talloze buurtbewoners
in het verleden hebben gehad bij de aanleg van het
netwerk. XMS heeft ons echter verzekerd dat, door
het werk door een nieuwe (Nederlandse) aannemer
te laten uitvoeren, afspraken nu ook werkelijk nagekomen worden en alle problemen uit het verleden dan
ook verleden tijd zijn.
Verder hebben verschillende bestuursleden en verder veel mensen in de wijk al een abonnement genomen op XMS en het moet gezegd, iedereen is razend
enthousiast over de kwaliteit en de prijs van de aangeboden diensten. Voor wat de kwaliteit betreft; er
is sinds vorig jaar nog geen enkele storing van Internet, telefonie en radio/tv geweest. Vragen die men
heeft, kunnen via een gratis 0800 nummer gesteld
worden aan een snel bereikbare helpdesk.
Het bestuur hoopt dat veel bewoners positief op deze oproep zullen reageren, omdat we voor onze activiteiten het sponsorgeld goed kunnen gebruiken. Wilt
u de stichting aan geld helpen en zelf de techniek
van de toekomst op telecommunicatiegebied in huis
halen, bel dan naar het secretariaat van de stichting
op 58 00 66 of kom ‘s middags na 14.00 uur langs op
nr. 665. Deze aanbieding geldt tot 30 juni!

Let op: Alleen aanmeldingen die via de
stichting lopen leveren sponsoring op!

