AntiLopendNieuws
Is een uitgave van de Wijk– en Bewonerscommissie Antilopespoor

Werkgroep Wijkbeheer

Facebook

Twee keer per jaar overleggen we met gemeente, Portaal, wijkagent, JeugdPunt
en andere partijen 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:

Het is ons opgevallen dat er op de
Facebookpagina van de wijk veel geklaagd wordt.
Soms is dat nuttig, maar vaak is het
niet de juiste plek om een klacht opgelost te krijgen. Bedenk wat het doel
is van de klacht. Weet u waar de
klacht kan worden opgelost, meldt het
dan daar. Vaak is het resultaat van
klagen op Facebook een hoop negativiteit en het opwekken van ergernis
bij andere bewoners.
Soms is het ook
fijn om juist de
positieve kant
van de wijk te
laten zien, want
die is er zeker.

- Aso-parkeren (alweer): steeds vaker
zetten bewoners, werklui of bezoekers
de (bedrijfs-)auto neer waar het hen
uitkomt, waardoor o.a. gevaarlijke
situaties en schade ontstaan.
-We vragen weer aandacht voor overlast van langparkeerders;
*wat heeft de gemeente gedaan?
*Hoe zit het met P&R bij station?
-Hoe zit het met het overleg afval? Dit
is door het vertrek van één van de
trekkers gestopt.

-Het ophalen van oud papier door vrijwilligersorganisaties gebeurt nog
steeds niet goed.
-De ellende rond hemelwaterafvoer
bij fikse regenbuien.
-Wat is er fout gegaan bij de participatie rondom het spelen in de wijk?
-De behandeling van bezwaren rond
de bouw van de parkeergarage.

Als u punten heeft die u graag besproken ziet, laat het ons dan weten.

Bisonspoor 2020
Wijkin- en uitgang
De onduidelijke verkeerssituatie bij de
wijkin- en uitgang is aangepast en na
een proeftijd definitief verlegd.

Beplanting Safariweg
De beplanting van de Safariweg is

mooi aangeslagen.
Parkeergarage P2
De oude parkeergarage wordt in september gesloopt. Er zijn tijdelijk 100
parkeerplaatsen voor omwonenden
aangeboden in parkeergarage P1.

Handig
Alarmnummer: 112
Afvalcoach: 0683 980 469 (Herman)
Gemeente: 14 0346
Gemeente whatsapp: 06 13 53 45 89
Portaal: 0800 - 76 78 225 of met
mobiele telefoon 0318 - 89 89 89
Wijkagent E. Zonneveld: 0900 8844
Dier in Nood (dierenpolitie) 144
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Nieuwe gebiedsregisseur
Sinds enkele weken hebben we voor
de wijk een andere gebiedsregisseur,
Ger-Jan Marsilje. Hij vervangt Foka
der Nederlanden.
Hij is aanspreekpunt voor bewonersgroepen; verbindt gemeente en inwoners met elkaar; heeft contacten met

partijen over de leefbaarheid; houdt
de gebiedswethouder op de hoogte
van wat er speelt en is verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van visies en plannen.
Voorlopig is Ger-Jan tot 1 januari 2020
gebiedsregisseur voor Antilopespoor.

Contact:

wbcantilopespoor@gmail.com
0346 580066 (Carla of Ron)

www.antilopespoor.nl
Twitter: @Antilopespoor
Facebook (besloten):
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Speeltuintjes

Muurschildering

Dit jaar zijn in Antilopespoor de speelplaatsen veranderd.
Sommige speelplaatsen zijn gewijzigd, doordat er speeltoestellen bij zijn gezet. Andere speelplaatsen doordat alle oude speeltoestellen zijn verwijderd en vervangen door speeltoestellen voor een andere leeftijdsgroep. Ook vervallen er
(op termijn) speelplaatsen door een uitstervingsbeleid. Als
daar iets kapot gaat wordt het niet meer gerepareerd of
vervangen, maar verwijderd.

De zijmuur van het trappenhuis van de laatste flat in de wijk
willen we graag als blikvanger voor de wijk gebruiken.
Hiervoor hebben wij Jan is de Man gevraagd om eens te
komen kijken wat hij er mee zou kunnen doen. Jan heeft
o.a. de Vissen en Boekenkast op de Straatweg (en in Londen) gemaakt.
Wij moeten van Portaal wel vragen of de bewoners van de
flat hiermee akkoord zijn. Daarom zullen wij in de komende
weken bij u aanbellen en u deze vraag stellen.
Het betreft de flat met de huisnummers 706—721.

Dit alles in het kader van het in 2015 vastgestelde nieuwe
speelplaatsenbeleid. Voor de totstandkoming van het beleid
heeft vooral Carla van de wijkcommissie veel overleg met
de gemeente gevoerd over wat dat voor Antilopespoor ging
betekenen. Verschillende keren is zij met ambtenaren door
de wijk gelopen en heeft aangegeven welke speelplaatsen
door welke groep(en) kinderen gebruikt werden. Ook heeft
de wijkcommissie de inwoners verschillende malen opgeroepen om naar bijeenkomsten van de gemeente te gaan
om daar aan te geven wat u, als bewoner, belangrijk vond.
Dit waren onder ander inloopbijeenkomsten in de Kameleon in Kamelenspoor, de Ark in Duivenkamp en een speciale
Buurttent vorig jaar voor in de wijk. Daar hebben best wel
veel bewoners laten weten wat zij vonden wat goed was
voor de buurt en hun kinderen.
Tot grote verbazing van de bewoners en de wijkcommissie
werden er bij de uitvoering van de werkzaamheden dit jaar
dingen gedaan die totaal tegen de wens van wijkbewoners
en commissie ingingen. Zo werd er achter in de wijk een
speelplaats "weggeschrapt" en min of meer verplaatst naar
een plek waar eigenlijk niemand een speelplaats wilde hebben of nodig vond. Toen de wijkcommissie dat hoorde heeft
zij onmiddellijk contact met wethouder Veneklaas (CDA)
opgenomen. Die vertelde tot onze grote verbazing dat al in
2015 vastlag wat en waar speeltoestellen gingen komen. De
wethouder heeft aangegeven dat daar wijzigingen in aanbrengen, tegen het door de raad in 2015 vastgestelde beleid zou ingaan. Oftewel, de hele "participatie" is een wassen neus geweest.
Heeft u klachten over de speelplaatsen, geef die dan aan de
gemeente door via de Fixy app of telefonisch 140346.

Wandelgroepen
In de wijk zijn twee wandelgroepen actief. Eén groep (de
Powerwalkgroep van Kimberley Lipman) loopt op maandagavond om 19.00 uur en start vanaf de voetbalkooi.
De andere groep loopt meestal op donderdagavond om
19.30 uur en start bij de picknicktafel in de speeltuin bij 674.
Beide groepen zijn betrokken geweest bij het bewegen van
de ontdek– en beweegroute in het wijkpark Maarssenbroek.
In dit park zijn diverse houten beelden geplaatst van dieren,
die in het park te vinden zijn. Zin om een keer mee te lopen,
kom dan gewoon langs.

Fietstips 60+
Nederland is een land van fietsers: we fietsen vanaf onze
prille jeugd tot we soms wel 94 of 95 jaar oud zijn. De fiets is
niet alleen een betaalbaar en praktisch vervoermiddel, maar
draagt ook bij aan een betere gezondheid, een beter milieu
en een stukje zelfstandigheid. Maar bovenal is fietsen een
feest. In samenwerking met de provincie Utrecht en de Fietsersbond biedt de gemeente Stichtse Vecht daarom voor 60
-plussers de mogelijkheid deel te nemen aan een gratis training. Tips voor langer fietsplezier, ook met een E-bike.
Deze vindt plaats op 29 augustus, van 9.30-15.30 uur, in
Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen.

