AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor

Wijkcommissie gaat voorlopig door
Het is al weer even geleden dat u de laatste AntiLopendNieuws heeft ontvangen. In die laatste
nieuwsbrief hebben wij medegedeeld dat het bestuur van de Stichting Antilopespoor unaniem had
besloten de taken als wijkcommissie neer te leggen. Sindsdien is er veel gebeurd. We hebben ons
ongenoegen met een aantal andere wijkcommissies geuit tijdens de raadsvergadering van 13 oktober 2009. Er is in december een gesprek geweest
met de wethouder, de wijkbeheerder en de senior
medewerker uitvoering van de gemeente.
In dat gesprek hebben wij ons standpunt toegelicht en heeft de gemeente op een aantal punten

toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Naar aanleiding van dat gesprek is een afsprakenlijst gemaakt waarin de gemeente heeft beloofd een aantal zaken te onderzoeken. Dit betreft o.a. het hondenbeleid en de bureaucratische wijze van de subsidiebehandeling. Deze afspraken en het feit dat
juist nu de toekomstvisie Maarssenbroek wordt
behandeld hebben ons doen besluiten voorlopig
als wijkcommissie onze taken weer op te pakken.
In juli zullen wij de gang van zaken evalueren en
besluiten of we definitief doorgaan of stoppen.
Ons besluit heeft geen invloed op de werkzaamheden die wij als bewonerscommissie uitvoeren.

Bestuur en werkzaamheden 2010
Na het vertrek van de penningmeester vorig jaar april, hebben
wij eind vorig jaar helaas ook
afscheid moeten nemen van
een ander bestuurslid. We willen dit bestuurslid hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet.
Door het vertrek van de twee
leden zijn we nu nog maar met
vier ervaren bestuursleden. Ondertussen hebben we gelukkig
wel weer iemand gevonden die

bereid is ons bij een aantal taken te helpen. Het bestuur
heeft besloten een aantal dingen te wijzigen, om zo de druk
wat te verminderen.
Op de website komen alleen
nog zaken die echt de wijk aangaan, we brengen de nieuwsbrief vier in plaats van zes keer
uit, we vergaderen vier keer,
tenzij er dringende zaken zijn.
Wat onverminderd doorgaat,
zijn de kinderactiviteiten. De
plannen zijn al gemaakt voor de
zomer. Heel leuk vinden wij dat
bewoners uit de wijk met een
dansschool (Salsa Estrella) de
kinderen een gratis workshop
salsa/merengue aanbieden.
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Wijktafel 2010
25 mei wordt de vierde wijktafel georganiseerd.
Wij nodigen u uit om deze bij te wonen.
Op de wijktafel kunt u uw ideeën, zorgen, klachten
maar ook complimenten kwijt over de wijk. Dit
keer willen we u een thema aanbieden: energiebesparing. De gemeente, Portaal en de politie zullen
vertegenwoordigd zijn, evenals de wijkcommissie.
De agenda zal, zodra die bekend is, op de website
geplaatst worden. Een aankondiging zal op het
wijkinformatiebord gezet worden.
De wijktafel wordt gehouden in het servicecentrum van Portaal aan de Safariweg.

Wijkinformatiebord

Naast de normale werkzaamheden zijn twee leden
druk bezig met de organisatie van een skeelerronde door Maarssenbroek. De ronde is een initiatief
van twee leden van de wijkcommissie Duivenkamp
en een lid van de wijkcommissie Pauwenkamp.
Bijna alle wijken van Maarssenbroek doen mee in
de organisatie en alle veertien wijken worden aangedaan tijdens de ronde. De skeelerronde is op 12
september.
Voor meer informatie kun je terecht op
www.skeelerrondemaarsenbroek.nl.

Vorige week is een wijkinformatiebord voor in de
wijk geplaatst. Op dit bord zullen bijzondere activiteiten van de wijkcommissie aangekondigd worden. De verdere informatie over de activiteit kunt
u vinden op de website: www.antilopespoor.nl.

Parkeren auto’s

Oproep

Gevonden voorwerpen

Zoals u elders in deze nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, zijn er een paar bestuursleden gestopt met
hun werkzaamheden voor de wijk. Heeft u interesse in uw wijk en wilt u er wat tijd in stoppen, kom
dan eens praten. U hoeft niet meteen in het bestuur, maar zou ook bij projecten mee kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld bij de kinderactiviteiten. U
kunt contact opnemen met Carla of Caroline.

De vrijwilligers van “de bezem erdoor” vinden
naast een hoop afval ook regelmatig sleutels en
andere zaken. Gevonden voorwerpen worden op
de website gezet en na ongeveer een maand ingeleverd bij de gemeente.
Dus als u iets kwijt bent, kijk dan op de website op
het prikbord. U kunt daar ook een melding laten
opzetten (mail naar prikbord@antilopespoor.nl.

We worden regelmatig door bewoners uit de wijk
benaderd over de overlast die zij ondervinden van
geparkeerde auto’s. Vooral bedrijfsbussen geven
veel ergernis. Deze bussen rijden vaak op diesel
en geven veel stank bij het starten. Het verzoek is
om bij het parkeren wat meer rekening te houden
met de buren. Probeer de
bus niet pal voor een raam
te zetten of achter een tuin.
Of zet de auto met de uitlaat
van de tuin af. Kleine moeite
en een groot plezier voor de
medewijkbewoners.

