AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de Wijk– en Bewonerscommissie Antilopespoor

Leefbaarheid in de wijk

Nieuw lid

Naar aanleiding van klachten van bewoners en vragen in de politiek over de grote
vervuiling, het illegaal dumpen van vuil en het naar de wijk meenemen, maar niet
terugbrengen van winkelwagentjes, is een wijkschouw gehouden en zijn een aantal maatregelen getroffen.

Sinds kort heeft Marco Winter zich
aangesloten bij de Wijk– en Bewonerscommissie. Wij zijn erg blij met
deze uitbreiding.
Marco heeft direct een vuurdoop gehad. Hij heeft ingesproken bij de
raadsvergadering over onze zorgen
over de bereikbaarheid en ontsluiting
van de wijk door de komst van de
nieuwe parkeergarage.
Marco is al jaren regelmatig als extra
kracht bij de kinderactiviteiten aanwezig geweest. We gaan uit van een
prettige samenwerking.

De eerste en belangrijkste maatregel
is de inzet van afvalcoaches. Deze onderzoeken waar het afval vandaan
komt en gaan een praatje maken met
de bewoner(s). Zij leggen uit hoe het
werkt en vragen of er problemen zijn.
Vaak is dit gesprekje al voldoende om
te voorkomen dat de bewoners de
volgende keer weer de fout ingaan.
Gebeurt dit toch, dan krijgt men een
boete. Als u contact wilt met een afvalcoach, dan kunt u ze bellen op
0683 980 469 (Herman) of 0658 076
183 (Lanny) of via de gemeente.
Daarnaast zet Portaal twee beheerders extra in, voor 16 uur in de week.
Zij houden zich vooral met onverzorg-

de tuinen bezig. Ook wordt er flink
ingezet om de winkelwagentjes de
wijk uit te krijgen, waardoor bewoners
een boete kunnen verwachten als
men wordt betrapt. Verder loopt vanuit de wijkcommissie/Lidl een projectje, waardoor wekelijks extra zwerfafval verwijderd wordt en winkelwagentjes verzameld worden. Iedereen doet
zijn best, nu de bewoners nog.

Hou 1/9 vrij!

De mooiste! De leukste!

Heb jij de mooiste tuin? Stuur een foto naar info@stichtsevecht.nl en win!
Meer info op stichtsevecht.nl.

Buiten spelen is heel belangrijk en
leuk. Kom daarom 25 april vertellen
wat jij graag zou willen!
Ouders en kinderen zijn van harte welkom om hun wensen en ideeën voor
de speelvoorzieningen in de wijk te
delen. Het is daarbij wel belangrijk dat
we zorgen voor een goede verspreiding en bereikbaarheid van de speelplekken én voor voldoende afwisseling
in de speeltoestellen, zodat alle leeftijdsgroepen er leuk kunnen spelen.
De gemeente onderscheidt 2 leeftijdsgroepen: kinderen van 2 tot 6 jaar en
kinderen van 7 tot 12. Wij voegen daar
ook graag ouderen aan toe.
De herinrichting staat op de planning
voor het najaar van 2018.
Inloopbijeenkomst Antilopespoor: 25
april van 16:00 tot 18:00 op het grasveld bij Antilopespoor 106 in Maarssenbroek, bij de entree van de wijk.

Vanaf dit jaar organiseren wij, na 15
jaar, geen kinderactiviteiten meer,
maar we doen nog wel 1 keer iets heel
speciaals voor de kinderen. Zet het in
je agenda: zaterdagmiddag 1 september 2018 vrijhouden voor een heel
speciaal kinderfeest!
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Werkzaamheden Portaal
(Nieuws over woningverbeteringen woningen 538 t/m 721, 94-107, 304-313 en 339-363)
ROZA Vastgoedonderhoud verricht vanaf 16 april in opdracht van Portaal onderhoudswerkzaamheden aan de woningen. U krijgt vooraf een brief wanneer men met uw blok
aan het werk gaat. De werkzaamheden omvatten:
-Reinigingswerkzaamheden aan uw gevel;
-Metsel- en voegwerk herstel;
-Goten en hemelwaterafvoeren vervangen;
-Herstel/vervangen van door houtrot aangetaste kozijnen;
-Vervangen van draairamen en deuren die niet geschikt zijn
voor HR++ isolatieglas;
-Vervangen van enkelglas naar HR++ isolatieglas;
-Bestaande voordeur voorzien van driepuntsluiting;

-Bestaande ramen voorzien van raamboompje
-Nalopen en mogelijk vervangen bestaande tochtprofielen
-Stralen en coaten van platen hekwerk op galerij en bordes
-Coatingwerk trap/ bordes/ balkonvloer
-Betonherstel daar waar nodig
-Buitenschilderwerk aan alle kozijnen, ramen, deuren en
trappen;
-Het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in de
woning (geldt niet voor alle woningen)
Tijdens de uitvoering is de heer Cor Vriend van ROZA contactpersoon voor de werkzaamheden. U kunt hem bereiken
op het telefoonnummer 06 46342329.

Bisonspoor 2020
Donderdag 5 april was er weer een klankbordgroep. Tijdens deze bijeenkomst
stonden de volgende punten op de agenda: een presentatie door Aan de Stegge
over de bouw van de parkeergarage, uitleg bestemmingsplanprocedure P2/P3:
(welke reacties krijgen jullie hierop vanuit de achterban?), de laatste stand van
zaken ontsluiting Safariweg (zie tekening) en de laatste stand van zaken definitief
ontwerp inrichtingsplan.
tekend. 1 vlak na de bocht vanaf de
rotonde ter hoogte van het politiebureau en de oude plek. Bij het eerdere
ontwerp, vlak na de bocht, hebben wij
aangegeven dat dat levensgevaarlijke
situaties op gaat leveren. Er is beloofd
dat de bij volgende bijeenkomst een
verkeersdeskundige komt.

Inloop
In mei wordt door de gemeente een
inloop, speciaal voor onze wijk, georganiseerd over Bisonspoor 2020.
Wanneer dit precies is, was bij het
maken van deze nieuwsbrief nog niet
bekend. Hou de diverse informatiebronnen in de gaten.

Politiebureau

Dirk

Albert Hein
Locatie
eventueel
nog een
woontoren van 36
meter

Parkeergarage zonder doorsteek voor voetgangers
145 x 45 x 12 m.

Nieuw voetpad (deels over parkeerplaats politie?) met
geplande voetgangersoversteek .

Marcs

Het was een rommelige vergadering.
Het begon bij vragen vanuit de klankbordgroep waarom de parkeergarage
aan de zijkant niet, net zoals de lange
zijden, bekleed was met panelen. Nadat de vraag nog een keer herhaald
werd, kwam naar voren dat WinterTrust onderzoekt of tegen de parkeergarage aan ook nog een flat gebouwd
kan worden. Dit is nooit op eerdere
ontwerpen zichtbaar geweest en daar
kwam vanuit de groep het nodige protest tegen, want dit verandert veel
zaken, zoals de parkeerdruk.
Onze bezorgdheid over lichten van
(parkerende) auto’s, die bij de huizen
naar binnen schijnen vanuit de garage, zijn opgelost door een scherm op
koplamphoogte. Nu maar hopen dat
dat wel gebeurt, zoals beloofd wordt.
Het voetgangerspad door de parkeergarage, zoals dit eerder in P1 lag,
komt in de nieuwe parkeergarage niet
terug. In de toekomst blijven we om
de parkeergarage heen lopen en zullen we ter hoogte van Dirk uitkomen.
Het voor ons belangrijke onderwerp,
de ontsluiting van de wijk, zorgde voor
weer een nieuw ontwerp, dat we nog
niet ontvangen hebben. In dat ontwerp zijn twee mogelijkheden voor
het oversteken van voetgangers inge-

Jeugd-Punt is het lokale jongerenopbouwwerk in de wijken van Stichtse
Vecht en richt zich op positief jeugd
beleid, dit betekent dat zij er voor alle
jongeren van 10 tot 23 jaar zijn. Zij
richten zich op preventie en zijn ook
actief op straat. Zij zijn er voor jongeren, die een steuntje in de rug nodig
hebben en dragen bij aan een veiliger
straatbeeld. Mocht u overlast ervaren
dan kunt u de overlasttelefoon bellen:
0683 60 29 20. Hierop is Jeugd-Punt
op werkdagen van 10.00 – 22.00 uur
bereikbaar. Jeugd-Punt zal hierbij de
melder te woord staan en inschatten
wat op de korte of lange termijn nodig
is.

Nieuw fietspad met oversteek naar
Marcs–gebouw

