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Bisonspoor 2020 
Beplan�ng Safariweg  

Maandag 8 oktober zijn er, in overleg 

met bewoners die uitkijken op de Sa-

fariweg,  keuzes gemaakt voor de bo-

men en struiken die geplant gaan wor-

den. Het plan staat op de website  

an�lopespoor.nl en Facebook. 

 

Wijkin- en uitgang 

De onduidelijke verkeerssitua�e bij de 

wijkin- en uitgang hebben tot meerde-

re klachten geleid. Daarom is er voor 

vrijdagmiddag 23 november tussen 

15:00-16:00 uur een schouw gepland. 

Wilt u ook uw zegje doen of uw erva-

ringen delen met de gemeente, kom 

dan gerust. We starten vanaf het  

Mar’cs-gebouw (rechts van de par-

keergarage rich�ng sta�on). Ook kunt 

u uw punten per mail of brief aan de 

wijkcommissie doorgeven, zodat wij 

dat voor u  kunnen doorgeven. 

Bestuur 
Sinds kort hebben Barbara van Welie 

en Michael de Ruiter zich aangesloten 

bij de Wijk- en Bewonerscommissie. 

Wij zijn erg blij met deze uitbreiding. 

Beiden wonen al jaren met hun kin-

deren in de wijk. Het is al�jd pre4g 

om weer frisse ideeën aangedragen te 

krijgen en de club te verversen en ver-

jongen. 

Helaas hebben we ook weer afscheid 

moeten nemen van een lid: Henrië6e 

Haimes. Door omstandigheden hee7 

zij voorlopig geen �jd om zich in te 

ze6en voor de wijk.  

Graag willen wij Henrië6e bedanken 

voor haar jarenlange inzet en s�ekem 

hopen wij dat ze toch ooit weer terug 

kan keren. Bedankt Henrë6e! 

 

Werkgroep Wijkbeheer 
Twee keer per jaar overleggen we met gemeente, Portaal, wijkagent, JeugdPunt 

en andere par�jen die we uitnodigen. We bespreken dan knelpunten en zaken 

die goed gaan in de wijk. De punten die besproken worden, zijn veelal zaken die 

we vanuit de wijk aangedragen krijgen of zelf constateren. Binnenkort hebben we 

weer een overleg, waarin wij o.a. de volgende punten zullen aansnijden:  

- Aso-parkeren: steeds vaker ze6en 

bewoners, werklui of bezoekers de 

auto neer waar het hen uitkomt, 

waardoor o.a. gevaarlijke situa�es en 

schade ontstaan. 

- Vroeg�jdig afsteken van (zwaar) 

vuurwerk. 

- Aansluiten poli�e op WhatsApp-

groep An�lopespoor voor groter 

effect. 

- Hoe zit het met het natuurlijk spe-

len?  

- Wanneer gaan de beloofde nieuwe 

lantaarnpalen komen? 

- Men ondervindt in de wijk steeds 

meer overlast van langparkeerders; 

wat gaat de gemeente doen? Hoe zit 

het met P&R bij sta�on? 

- Er is veel onduidelijkheid over de 

verkeerssitua�e op de kruising bij de 

wijkuitgang, wanneer wordt dit opge-

lost? 

- Er is zeer slecht tot niet gecommuni-

ceerd over maatregelen rond herin-

rich�ng Safariweg en project Bison-

spoor2020. 

- De prijs van de containerpas. Deze is 

nu zo hoog, dat sommigen (heel be-

grijpelijk) geen nieuwe kunnen kopen. 

Dit terwijl een kliko vervangen gra�s 

is. Dit is rechtsongelijkheid. Wat gaat 

de gemeente hier aan doen? 

Parkeergarage 

De geplande lamellen voor de par-

keergarage gaan niet door omdat zij 

geluidsoverlast zouden veroorzaken. 

Winter Trust is op zoek gegaan naar 

een alterna�eve bekleding en ver-

wacht dat die medio maart 2019 ge-

plaatst kan worden. Het is de bedoe-

ling dat er tot die �jd �jdelijke bekle-

ding komt in de vorm van doeken. In 

ieder geval wordt de verlich�ng  

‘s avonds gedimd. 

 

Alarmnummer: 112 

Afvalcoach: 0683 980 469 (Herman) 

Gemeente: 14 0346  

Gemeente whatsapp: 06 13 53 45 89 

Portaal:  0800 - 767 82 25 of met   

mobiele telefoon 0318 - 89 89 89  

Wijkagent E. Zonneveld: 0900 8844 

Dier in Nood (dierenpoli�e) 144 

 

Handig 



 

Afgelopen september hebben we ter viering van 40 jaar  

An�lopespoor en 15 (en laatste) jaar kinderac�viteiten een 

kinderkermis georganiseerd. Het was een superleuk en  

gezellig feest. Ook het weer hadden we eindelijk mee voor 

zo’n grote ac�viteit. Er waren een zweefmolen, draaimolen, 

bungeetrampoline, popcorn, Suzy’s Rainbow Dreams 

schminkte, DJ Mike zorgde spontaan voor muziek en na-

tuurlijk waren de pony’s er net als alle andere jaren ook bij.  

We kregen hulp van JeugdPunt en 2 oudere kinderen uit de 

wijk en ook wethouder van Liempdt kwam even kijken. 

Er kwamen veel nieuwe kinderen langs. Al met al een  

geslaagde middag waar we zelf ook erg van hebben 

genoten. Zoveel zelfs, dat we eigenlijk wel vinden dat dit 

voor herhaling vatbaar is. Hoe we één en ander gaan doen, 

gaan we eens rus�g bekijken. 

Kinderkermis 

In september zijn we weer gestart met een wandelgroep in 

de wijk. Elke donderdagavond maken we met een groepje 

wijkbewoners een wandeling in de omgeving. Nieuwe en 

oude bewoners ontmoeten elkaar terwijl we lekker buiten 

in beweging te zijn. Iedere week lopen we een andere route, 

waarbij we rekening houden met eventuele beperkingen. 

Gemiddeld lopen we een uurtje. Heb je ook zin om mee te 

lopen? Meedoen kost niets!  

Meld je aan via wbcan�lopespoor@gmail.com, ook als je 

liever overdag loopt. 

 

Onderweg zien we regelma�g mooie plaatjes zoals de  

Maarssensebrug bij zonsondergang vanaf Westkanaaldijk. 

Help! Een muis!! 
Vorig jaar hebben zowel de gemeente als Portaal er alles 

aan gedaan om de muizenplaag te lijf te gaan: nesten wer-

den verwijderd en sleuven naar de spouwmuren en kruip-

ruimtes werden gedicht met speciale klemmetjes. Toch zien 

en horen we steeds meer klachten over een groeiend aantal 

muizen. Hieronder een paar �ps met wat we er zelf aan kun-

nen doen: 

- Strooi geen voedselresten buiten; 

- Zet geen vuilniszakken open en bloot buiten; 

- Zet vogelvoer afgesloten weg; 

- Laat geen voer rondom de vogelkooi liggen; 

- Zorg dat vogel/duivenhok niet toegankelijk is voor muizen; 

- Bewaar oud papier niet lang. 

 
 

Wandelgroep  

Telefooncirkel 
Het afgelopen half jaar is het een paar keer voorgekomen 

dat een alleenwonende is overleden en dat het enkele da-

gen duurde voordat dit opgemerkt werd.  We willen dit in 

de toekomst voorkomen en daarom een telefooncirkel vor-

men. Hierbij bellen mensen elkaar even, zodat men weet 

dat alles in orde is. Kent u zelf iemand waarmee u iets af 

kunt spreken, dan is dat natuurlijk nog mooier. Als u nie-

mand hee7, maar wel wilt dat iemand ac�e onderneemt als 

u niet belt, neem dan contact op met Carla (0346 580066). 


