
 

 

AntiLopendNieuws 

Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor 

Al jaren ergeren veel bewoners zich aan de troep die door sommige 

wijkbewoners bij de containers wordt gezet. Door het veranderde af-

valbeleid is het er niet beter op geworden. Op sommige plekken wor-

den omwonenden moedeloos van de troep. Reden voor de wijkcom-

missie om contact op te nemen met de wethouders in plaats van de 

klachten op de normale plekken neer te leggen. Een mail met illustre-

rende foto’s heeft geleid tot een goed en constructief overleg. Binnen 

twee weken lag er een plan van aanpak op tafel! 

Hoe één en ander als proef voor-

lopig gaat draaien kunt u in bijge-

voegde brief van de wijkcommis-

sie en de gemeente lezen.  

Zij hebben hun uiterste best ge-

daan om een goede oplossing te 

vinden, nu is het aan de bewo-

ners (en dan vooral aan diegene 

die de rommel maken!) om er 

een succes van te maken.  

Eindelijk opgeruimd? 
En weer hebben een wijziging in 

het bestuur te melden. 

Deze maand liet Christel Pot-

Pelzer ons weten dat zij heeft 

besloten om per direct te stop-

pen met de wijkcommissie. 

De reden is dat zij zich niet meer 

voor de volle 100% kan en wil 

inzetten. Er zijn andere zaken die 

voor haar prioriteit hebben. 

De laatste tijd kon ze al vaak niet 

komen vanwege andere afspra-

ken en werkzaamheden. 

Wij hebben begrip voor haar 

keuze en bedanken haar voor 

haar korte aanwezigheid en wen-

sen haar veel succes in de toe-

komst. 
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Korte berichten 
Kinderactiviteiten 

Dit jaar hebben we twee kinder-

activiteiten georganiseerd. Een 

tijdens de Pinksteren en één op 

de eerste zondag van de zomer-

vakantie. 

Terwijl we tijdens de eerste knut-

sel- en speeldag bijna weg regen-

den, was de tweede speeldag 

een prachtige en de eerste hete 

dag van de zomer. Ondanks de 

hitte waren er veel kinderen. 

 

Herinrichting groen 

Eind augustus is de gemeente 

gestart met de herinrichting van 

het openbaar groen tegenover 

de Verbindingsweg. Nu moet er  

nog riet verwijderd worden. 

Ondergrondse containers 

Regelmatig geven de paslezers 

een storing aan. Als dit gebeurt, 

neem dan s.v.p. contact op met 

Diftar (zie achterkant van de pas) 

en neem de vuilniszak mee terug 

naar huis of gooi hem in de vol-

gende container. 

Het naast de containers zetten 

kan u een flinke boete opleveren, 

bovendien ziet het er niet uit en 

trekt het ongedierte aan. 

 

Social media 

Via twitter @Antilopespoor en 

de besloten Facebookgroep 

“Wijk Antilopespoor Maarssen” 

houden we u op de hoogte van 

van alles en nog wat. 



 

Ieder jaar krijgen bewoners en bewonersgroepen de mogelijkheid om 

een plan in te dienen die de fysieke leefbaarheid in een wijk verbetert. 

Zo kan men bijvoorbeeld een bankje in een park aanvragen enz. Om-

dat wij vanuit de wijkbewoners geen aanvragen hebben ontvangen, 

hebben wij als wijkcommissie gekeken naar wat er de laatste jaren 

steeds terug kwam op wijktafels, tijdens de Werkgroep Wijkbeheer 

Antilopespoor en gesprekjes die wij met bewoners voerden. 

Vooral het tekort aan parkeerplaatsen in een deel van de wijk kwam 

regelmatig terug.  

Leefbaarheidsfonds 
  

plaatsen op, zonder kap bomen 4 

tot 6. Op zich zijn wij niet voor 

het weghalen van speeltuinen, 

maar de ligging van deze speel-

tuin is gevaarlijk, waardoor wei-

nig kleine kinderen er mogen 

spelen. Liever zien wij dat de 

speeltoestellen op een veilige 

speelplek worden geplaatst. 

Eén dezer dagen gaan leden van 

de wijkcommissie langs de deur 

met een handtekeningenlijst bij 

de direct omwonenden om te 

kijken of we voor de plannen vol-

doende steun krijgen. 

Naast het creëren van parkeer-

plaatsen, zullen we ook een aan-

vraag indienen voor een digitaal 

informatiebord, verharden van 

het pad achter de huizen aan de 

zijde Safariweg en het aanleggen 

van een voetpad op de Verbin-

dingsweg richting Hoge Brug. 

We hebben geen garantie dat de 

aanvragen worden beloond. 

Natuurlijk moest het weer regenen op de avond dat wij het wijkfeest 

hadden gepland, maar om 20.00 uur, toen de zomerse klanken van 

Feel the Mix het terrein vulden, stopte het ook eindelijk met regenen. 

Het was een supergezellige en relaxte avond. Mensen die alleen even 

wilden kijken, bleven tot het eind. Er werd gedanst, zelfs polonaise!  

De feestgangers werden voorzien van allerlei lekkere hapjes, zoals een 

bittergarnituur die door de Paneterie was gesponsord en er kon een 

wijntje of een lekker door Angela getapt biertje gekocht worden.  

Moe, maar zeer voldaan konden we terugkijken op een super geslaagd  

feest, dat wat ons betreft nog wel even door had mogen gaan. 

Nogmaals willen wij alle wijkbewoners die ons, op wat voor manier 

dan ook, geholpen hebben hartelijk bedanken! 

Samen met een verkeersdeskun-

dige hebben wij gekeken wat de 

mogelijkheden zijn. We zijn tot 

drie mogelijkheden gekomen: 

1. Langs de weg naar Waterste-

de aan de rechterkant 10 tot 11 

parkeerplaatsen maken en het 

fietspad verleggen. Bijkomend 

voordeel is dat de weg versmald 

wordt, wat de snelheid verlaagd. 

2. Komende vanaf de Safariweg 

het tweede grasveld rechts (waar 

het beeld staat) inrichten als par-

keerplaats. (6 Parkeerplaatsen.) 

3.   De speeltuin achter de flat 

292-305 inrichten als parkeer-

plaats. Met kap van de bomen en 

herplant levert dit 10 parkeer-

 

Foto’s feest 

Geslaagd wijkfeest 

Helaas is er, zoals je kunt zien,  

van alles misgegaan met het ma-

ken van de foto’s tijdens het 

wijkfeest. Er hebben veel men-

sen gefotografeerd; heb je leuke 

foto’s voor ons? Wil je die dan 

opsturen naar: 

carla@antilopespoor.nl? Wij kun-

nen de foto’s dan in ons webal-

bum plaatsen. Alvast bedankt! 

 


