Wijkcommissie Antilopespoor

Aan het college van
burgemeester en wethouders en de
raad van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen

Betreft: opzeggen wijkcommissie

Maarssen, 09-04-2015

Geachte dames en heren,

Na zorgvuldig wikken en wegen hebben wij, met pijn in het hart, unaniem besloten met ingang van 1 juli 2015 te stoppen met de wijkcommissie.
Al jaren voelen wij ons als wijkcommissie en als vrijwilligers niet serieus genomen, gebruikt en zelfs voorgelogen. We
begrijpen dat dit nogal heftige gevoelens zijn, maar we zullen in een bijlage met slechts enkele voorbeelden aantonen
waar deze gevoelens vandaan komen.
Wij hebben onze beslissing om te stoppen niet lichtvaardig genomen. Wij zijn ons er van bewust dat onze wijk zeer
kwetsbaar is, waar veel bewoners enorm kwetsbaar zijn en dat alleen daarom al een vinger aan de pols gehouden
moet worden. Daar hebben wij ons dan ook jaren hard voor gemaakt; onze wijk, onze bewoners en deze kwetsbaarheid. Helaas beginnen wij ons steeds meer een speelbal in plaats van een partner van de gemeente te voelen.
Jarenlang is er geschermd met begrippen als participatie, meedoen en ogen en oren. Wij hebben, in het belang van
onze wijk, met heel veel projecten meegewerkt en meegedacht. Daarnaast hebben wij meer dan in andere wijken
allerlei extra activiteiten ontwikkeld. Dit alles voor nog geen euro per inwoner.
Wij zijn ons ervan bewust dat onze beslissing grote gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid in Antilopespoor. We
zijn echter van mening dat wij als gewone bewoners van Antilopespoor meer dan onze plicht hebben gedaan en daarbij bij lange na niet voldoende ondersteund zijn door de gemeente. Als de leefbaarheid in Antilopespoor verslechtert,
dan kan daar alleen maar de gemeente met dit college verantwoordelijk voor gehouden worden.
Wij willen eindigen met de oproep aan het college om de kritiek in deze brief te gebruiken om wijkbewoners, die
eventueel in de toekomst de uitdaging voor een leefbaar Antilopespoor willen aangaan, alle steun te geven die zij verdienen en heel hard nodig hebben. Vergeet nooit dat het hardwerkende vrijwilligers zijn.
De Bewonerscommissie Antilopespoor, die de belangen behartigt van de huurders van de Portaalwoningen en de
Stichting Antilopespoor zullen blijven bestaan, maar de Stichting zal niet langer de wijkcommissie ondersteunen. Deze
twee organisaties zullen ook in de toekomst activiteiten en projecten in het kader van de leefbaarheid blijven organiseren.
Met vriendelijke groet,

Carla Buijsman, voorzitter.

Monique Rijksen, secretaris.

Caroline van de Mast, penningmeester.

Henriette Haimes, lid.
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