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Zeer lage opkomst bij wijktafel
Slechts één bewoner is naar de wijktafel
Antilopespoor in de Ark gekomen. Het bestuur van
de Stichting Antilopespoor vindt dat erg jammer.
Juist tijdens deze bijeenkomst kun je als bewoner
laten weten wat je van het beleid van de gemeente,
politie, Portaal en de Stichting Antilopespoor (wijken bewonerscommissie) vindt, kun je ideeën kwijt,
vragen stellen of problemen aankaarten. Een gemiste
kans.
We hebben ons best gedaan om de wijk tijdens de
wijktafel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

•

•

De woningtoewijzing: wij hebben de gemeente
en Portaal gevraagd om te kijken hoe
voorkomen kan worden dat er in verhouding te
veel eventuele “probleemgevallen” in de wijk
worden geplaatst. Om een wijk goed en gezond
te houden en te voorkomen dat er
maatschappelijke problemen ontstaan, moet je
de verhoudingen in de gaten houden.
Watermeters in de huizen mogelijk maken:
doordat de meters buiten de huizen geplaatst
zijn, kun je zelf niet controleren of er een
lekkage is of de meter afsluiten bij lekkage.

We hebben verteld wat de lopende zaken zijn:
•
De realisatie van een speeltuin
•
Het project “de bezem erdoor”
•
Het schuttingenproject
•
Een enquête voor eigenaren koopwoningen
•
De zomeractiviteiten
Verder hebben we aandacht gevraagd voor o.a.:
•
De jeugd: wat is er te doen in Maarssen en hoe
komen zij dat te weten

Het hele verslag kunt u op de website lezen.
Hopelijk komen op de volgende wijktafel meer
bewoners om te praten over hun eigen wijk.

Enquête onder huiseigenaren
Zoals iedereen wel weet zijn er in de wijk niet alleen huurwoningen maar
ook koopwoningen.
Deze koopwoningen hebben vaak nog met Portaal te maken omdat de huizen
grenzen aan huurwoningen van Portaal en het leidingwerk en daken delen
met de huurders van Portaal. Om te zorgen dat onderhoud aan alle panden
goed verloopt, zijn er daarom VVE’s in het leven geroepen. VVE betekent
Vereniging Van Eigenaren. Als bewoner van een koopwoning heb je direct
met de VVE en de VVE beheerder De Rendant te maken en indirect met
Portaal. Omdat we als wijk- en bewonerscommissie ook vanuit de VVE’s
klachten en vragen krijgen over het onderhoud aan de woningen, hebben we
besloten voor deze groep een aparte enquête te maken. De enquête zal
alleen bij de koopwoningen in de bus vallen. Men kan de enquête anoniem
invullen en de uitkomsten hiervan zullen we overleggen aan De Rendant en
Portaal. Ons doel is de kopers in de wijk beter van dienst zijn.
We hopen dat zoveel mogelijk kopers de moeite nemen de enquête in te
vullen en daarmee te investeren in hun eigen wijk en woongenot.
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Loopgroepje start weer!

Kinderactiviteiten

Vorig jaar zijn we begonnen met het anti-lopendgroepje. Met gemiddeld zeven mensen, gingen we
een uurtje in de omgeving lopen. Zo leerden velen van
ons hele nieuwe stukken van Maarssen kennen en
leerden we ook elkaar
beter kennen door de
gezellige praatjes
onderweg. Het was een
leuk gemêleerd
gezelschap.
Toen het kouder,
donkerder en natter
werd, zijn er steeds
meer mensen gestopt. Nu word er regelmatig
gevraagd wanneer we weer gaan beginnen. Ook wij
hebben er weer veel zin in.

Tijdens de zomervakantie gaan we weer activiteiten
organiseren. Op 19 juli, de eerste vakantiedag komt
de kinderboerderij weer met het luchtkussen, de
pony’s en een speciale verassing
Halverwege de vakantie gaan we met de wat oudere
jeugd bowlen en is er weer een spelmiddag waar
iedereen aan een heel speciale activiteit mee kan
doen. Wat het wordt verklappen we nog niet.
Natuurlijk sluiten we de vakantie af met een
viswedstrijd.
Hou de speciale folder in de gaten, want daarin staat
wat er gaat komen en wanneer het is!

Iedere dinsdag om 20:00 uur vertrekken we vanaf
de telefooncel aan het begin van de wijk.
We gaan een uur in de omgeving wandelen. Kom
gezellig mee om te wandelen, om Maarssen(aren) te
leren kennen, de anderen de leuke plekken van
Maarssen te laten zien of gewoon voor de
gezelligheid.

Speeltuin (voortgang)
Er is door het Oranjefonds contact met ons
opgenomen over onze aanvraag voor een subsidie
voor het aanleggen van een speeltuintje op de plaats
van het veld nabij huisnummer 217.
In principe vinden zij dat speeltuintjes de
verantwoordelijkheid van de gemeente zijn. Onder
speciale omstandigheden willen zij wel eens tot
maximaal € 10.000,- subsidie geven.
Onze volgende stap is nu om met de wethouder, de
heer van Esterik, te gaan praten om de gemeente te
vragen wat zij voor ons kunnen en willen doen.
Wij blijven u op de hoogte houden.

Kijk eens op onze website voor de
laatste nieuwtjes en allerlei
informatie over onze wijk

www.antilopespoor.nl

Hulp gezocht bij kinderactiviteiten
Geniet u ook ieder jaar weer van die vrolijke
kinderen tijdens de zomeractiviteiten? Help eens
mee. Wij kunnen best wat hulp gebruiken bij het
opzetten van de spullen, zoals de tent en het
springkussen of toezicht bij de activiteiten.
Ook zoeken we de
moeder die vorig jaar,
samen met haar dochter,
de kinderen zo mooi
schminkte.
Wil je ons weer helpen?
U kunt zich opgeven bij
het secretariaat:
Antilopespoor 665
tel: 580066 of per mail:
carla@antilopespoor.nl

