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Waterlekkage zorgt voor rekening van bijna € 800,-!
Zoals u als bewoner van Antilopespoor misschien niet
weet, is er in uw woning geen watermeter aanwezig.
De watermeter van uw woning bevindt zich in een
kast, ergens bij uw blok woningen. U heeft daar geen
sleutel van en kan daar ook niet bij, maar als er tussen de meter en uw woning een lekkage ontstaat
krijgt u wél de rekening. Zo kreeg een wijkbewoner
die normaal 140 m³ gebruikt en daar rond de € 200,voor zou moeten betalen, nu een rekening van ZEVEN
HONDERD VIER EN ZEVENTIG EURO.
Hoe kwam dat? Uit onderzoek van Vitens bleek dat
de waterleiding achter de meter, maar voor de woning lekte. In totaal 630 m³. Nadat deze bewoonster
daarover een brief naar Essent had geschreven
kreeg zij een zgn. lekvergoedingsformulier toegestuurd. Na maanden wachten en verschillende keren
bedreigd te zijn met afsluiting van het water (omdat
de bewoonster het geld niet had om deze hoge rekening te betalen) kreeg zij een brief van Vitens.
Vitens deelde de bewoonster mee dat al het water,
dat de watermeter passeert, voor rekening van de

gebruiker komt, maar dat Vitens éénmalig een vergoeding wilde geven. Nee, natuurlijk niet over de gehele schade. De bewoonster moest de kosten van de
eerste 100 m³ en 30% van de rest wel zelf betalen.
Een totale schadepost van 240 m³, die deze bewoonster DRIEHONDERD EURO kost.
Deze bewoonster heeft de WBC benaderd die deze
zaak vervolgens heeft voorgelegd aan Huurderstaal.
Huurderstaal heeft een brief naar Vitens geschreven. Het antwoord daarop is kort maar krachtig, u
moet bij de eigenaar van de woning zijn! In het overleg dat Huurderstaal op 18 november jl. met Portaal
had, heeft Huurderstaal dit punt op de agenda laten
zetten. Uitgangspunt voor Huurderstaal is dat Portaal de kosten voor haar rekening neemt. Niet alleen
in dit geval, maar ook voor alle toekomstige lekkages.
Portaal heeft beloofd binnen 3 weken met een antwoord te komen. Deze lekkage is de tweede waarvan
de WBC op de hoogte is, maar het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat er meer zullen volgen. De WBC én
Huurderstaal willen dan wel duidelijk hebben wie dan
de kosten gaat dragen. Wordt dus vervolgd!

Werkgroep Wijkbeheer Antilopespoor
Op woensdag 3 december hebben wij weer werkgroep wijkbeheer. In dit
overleg wordt samen met gemeente, de wijkagent en Portaal gepraat
over de gang van zaken in de wijk. Op de agenda staan o.a.:
het effect van het hondenbeleid, het voorkomen overlastsituaties, de
sluiproutes (brom)fietsers door Antilopespoor, de onbereikbare watermeters, aanpak onverzorgde schuttingen en tuinen en de ventilatierooster van de kruipruimtes.
Vooraf (van 19.00 tot 20.30) houden we een avondschouw in de wijk.
Tijdens deze schouw wordt vooral gekeken naar onveilige plekken en
defecte verlichting.
We verwachten om 20.30 uur in het servicepunt van Portaal met de vergadering te beginnen. Heeft u punten voor de vergadering dan kunt u die
doorgeven aan het secretariaat (Antilopespoor 665 of per mail
carla@antilopespoor.nl. Eventueel wordt u uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn.
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Maak van de wijk geen afvalbak!

Wie helpt?

Al enkele jaren hebben we nu de ondergrondse containers in onze wijk.
De verwachte troep naast de containers is gelukkig uitgebleven. Toch
zijn er nog steeds mensen die vuilniszakken en dozen of, nog erger, de
halve huisraad naast de container neerzetten.
Vooral bij de container bij de lage
huisnummers is het iedere keer
weer raak.
De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn willen wij, als
wijkbewoners, vriendelijk verzoeken om het huisvuil in de container te gooien. Wij kijken met zijn
allen tegen die troep aan. De gemeente heeft bij diverse adressen inmiddels een brief door de
bus gedaan om hen op hun gedrag te wijzen.
Als de container of uw pas defect is, kunt u contact opnemen met
030-7890023. Als de container niet direct gemaakt kan worden, worden ze van het slot gehaald, dus voel even of hij open gaat als de kaart
niet werkt.
Neem de vuilniszak(ken) weer mee naar huis als u ze niet kwijt kunt. U
kunt voor het achterlaten van vuil een boete krijgen van
€ 60,00. Grof huishoudelijk afval wordt eens per maand gratis door de
gemeente opgehaald. Als u van te voren even belt, dan kunt u het woensdagavond of donderdagochtend vroeg neerzetten en heeft de omgeving
er verder geen last van. De data waarop grof afval wordt opgehaald
staat op de website van de Antilopespoor en de gemeente Maarssen.
Natuurlijk kunt u het ook naar de gemeentewerf brengen.
Groot huisvuil , takkenafval en chemisch afval moet u vooraf aanmelden
via telefoonnummer 0346-563 112. U kunt het ook digitaal aanmelden.
Aanmelden kan tot dinsdag 12 uur.

Ook volgend jaar willen wij weer
leuke activiteiten voor de kinderen in de zomervakantie organiseren. Ter voorbereiding van één
van deze activiteiten zijn wij op
zoek naar mensen die in het bezit
zijn van een naaimachine en die
eenvoudig naaiwerk kunnen en
willen verrichten. Bent u nieuwsgierig? Neem dan contact op met
Carla (580066).

Gratis bezem!
Na de actie van vorig jaar hebben
wij nog steeds een stapel bezems
over. Heeft u uw bezem inmiddels
versleten, dan kunt u zaterdag 29
november tussen 16.00 en 17.00
een nieuwe ophalen. U kunt de
bezem ophalen bij de schuur van
de wijkcommissie (berging 185).
Op = op, dus kom niet te laat.

Deur dicht s.v.p.

Vrijwilliger gezocht

Vaak komen we
openstaande
bergingen tegen. Hierdoor
wordt het
kwaadwillenden
wel erg makkelijk gemaakt om hun slag te slaan.
Als u in de berging bent geweest,
doe dan het licht uit en sluit de
deur. Leer dat ook uw kinderen.
Er wordt veel ingebroken.
Vooral met de komst van de Sint
en de Kerstman zijn veel op zoek
naar een makkelijke bron van inkomsten. Geef ze geen kans.

Sinds vorig jaar april maakt een groep vrijwilligers onder de naam “de
bezem erdoor” twee keer in de week de wijk schoon. Er wordt geveegd,
geprikt en onkruid geplukt.
Helaas gaat één van onze vrijwilligers met ingang van 1 december de
groep verlaten. Zij gaat wat zij als vrijwilliger voor Antilopespoor deed,
nu in een baan omzetten.
Daarom zoeken wij nu iemand die Josje kan vervangen.
Heb je tijd en vind je het leuk om in een groep lekker buiten bezig te
zijn? Wil je je ook voor je eigen wijk inzetten? Neem dan contact op
met Carla (580066).
We werken op maandag– en vrijdagmiddag. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.
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