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Eerste schuttingen geplaatst op Nationale Burendag
Op de Nationale Burendag zijn de eerste gratis nieuwe schuttingen van Portaal geplaatst. Daarmee zijn
dan ook de schuttingen waaraan het meeste werk zat
geplaatst. Onder begeleiding van Ron en Ron van
Maarssen Groen begonnen we om 10.00 uur met het
verwijderen van de coniferenhaag van de tuin van
nummer 3. Dit leverde ruim een meter extra tuin op.
Daarna werden de palen geplaatst en het hekwerk
bevestigd.
De kraanwagen met snoeiploeg ging ondertussen verder de wijk in om struiken en dode boompjes te verwijderen bij de andere tuinen. Dit leverde spectaculaire metamorfoses op. Eén bewoonster vertelde dat
zij nu voor het eerst sinds vijftien jaar weer zon in
haar kamer had. In totaal hebben 17 bewoners zich
aangemeld voor een schutting.
Binnenkort zullen de laatste schuttingen geplaatst
worden.

€ 10.000,- van Oranje Fonds voor speeltuintje
Stichting Antilopespoor heeft van het Oranje Fonds
de toezegging gekregen dat zij € 10.000,- schenkt
voor de realisatie van een speeltuintje.
Het Oranje Fonds is
het grootste, nationale fonds op sociaal
gebied. Per jaar besteedt het ongeveer
€ 22 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de
Nederlandse Antillen.
Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of
vinden zij een nieuwe plaats in de samenleding. Het
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale
Postcode Loterij en De Lotto.
De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
Een aantal bewoners hebben vorig jaar het plan opgevat om van het zogenaamde "poepveldje" een
speeltuin te maken. In de buurt van het veldje wonen
erg veel kleine kinderen, die voornamelijk op straat

spelen. Voor deze kleintjes zijn de aanwezige speeltuintjes te ver weg en te gevaarlijk om te bereiken.
Ook op straat spelen is niet zonder gevaar. Er zijn
nog altijd bewoners die te hard door de wijk rijden,
vaak is 30 km. nog te hard. De bewoners hielden een
handtekeningenactie rondom het veldje en haalden
zo ruim 150 handtekeningen op. Die lieten zij aan de
wijkbeheerder Mario van Dijk en wijkagent Jan
Koetsier zien. Ook zij konden zich in de plannen van
de bewoners vinden.
De wijkcommissie werd gevraagd om samen met de
bewoners een plan op te zetten. Dit werd gedaan en
in september werd een aanvraag ingediend bij het
Oranje Fonds. Ook woningcorporatie Portaal was inmiddels benaderd voor een bijdrage. Zij schenken €
6.000,-. De gemeente werd in een later stadium om
medewerking gevraagd. De gemeente zegde ook een
bedrag van € 6.000,- toe en deed de toezegging de
speeltoestellen bij de inspecties op te nemen en te
onderhouden. Nu snel aan de slag, want het moet
voor februari 2009 klaar zijn.

Bladkorven

Al in een eerdere uitgave van de nieuwsbrief hebben wij verteld dat we
meededen met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit van de KNHM
(Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij).
Wij moesten voor september 2008 bereikt hebben dat wij de kinderactiviteiten zouden uitbreiden en ook iets voor de oudere jeugd zouden
organiseren. Dat is gelukt! Voor de kinderen hebben we de kinderboerderij al vanaf 2007 als extra activiteit en dit jaar is dat, dank zij de
sponsoring van Combi Isolatie, verder uitgebreid met een optreden van
een clown. Voor de oudere jeugd hebben we vanaf 2007 een bezoek aan
de bowling gerealiseerd. Ook extra was dit jaar de workshop jumpen
voor alle leeftijden.
Inmiddels hebben we bezoek gehad van de regiojury en voldaan aan de
voorwaarden. Hiermee winnen wij het predicaat Kern met Pit plus
€ 1000,-.
De prijzen worden uitgereikt in het voorjaar van 2009 in het provinciehuis. Het geld mogen wij besteden zoals wij willen.

Participatiepluim
Ook zijn wij genomineerd voor de Participatiepluim van De Bundeling, de stedelijke Utrechtse
bewonersorganisatie waarbij ook Huurderstaal is
aangesloten. Zij zijn op zoek naar gedurfde, vernieuwende, maar ook naar gewoon goed geslaagde
initiatieven op het gebied van bewonersparticipatie. Op 17 november zullen we horen of we die
gewonnen hebben en wat het precies inhoudt. We
zijn heel erg benieuwd.

Paardenkastanjes worden gekapt
De kastanjebomen in de S-bocht
worden voor januari 2009 verwijderd.
Eén van de bomen verloor deze
zomer heel snel alle bladeren en
ook de andere drie bomen zijn
aangetast door de kastanjeziekte.
Door de slechte staat vallen er
soms hele takken van de bomen.
De brandweer moest er op 13 augustus bijkomen om een losse tak
te verwijderen
De kastanjes worden vervangen
door zuilvormige pluim-essen.

De bladeren vallen weer van de
bomen.
De gemeente heeft bladkorven
ter beschikking voor bewoners,
die rond hun woonomgeving de
bladeren willen aanvegen en in de
bladkorf willen doen. Uiteraard
kunt u het blad ook in de groene
container doen.

De gemeente stelt het zeer op
prijs als bewoners een bijdrage
willen leveren aan het verwijderen van de bladeren. Indien u een
bladkorf rond uw woning wilt hebben dan kunt u dit doorgeven aan
het meldpunt dagelijks beheer.
( telefoon 563112/
meldpunt@maarssen.nl )
Aan het eind van het jaar - als
het blad van de bomen is - zal de
gemeente de resterende bladeren
van de verharding verwijderen.
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