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Uittips

Mijn naam is Julian Steenbeek, wijkagent Maarssenbroek.
Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de wijken Antilopespoor, Pauwenkamp,
Reigerskamp, Spechtenkamp, Valkenkamp en Waterstede.
Als politieagent is mijn primaire taak het opsporen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde en hulp verlenen aan hen die dit behoeven.
Als wijkagent is mijn taak breder.

*Vanaf vrijdag 29 november is er weer
Maarssen on Ice, de tijdelijke ijsbaan
in park Goudstein.
www.maarssenonice.nl
*Bij Kasteel de Haar kan je heerlijk
door de tuinen banjeren of het kasteel
bezoeken, ook zijn er in de kerstvakantie meerdere activiteiten voor kinderen. www.kasteeldehaar.nl
*Op 22 december is op de Geertjeshoeve kerstsfeerdag.
De geitjesboerderij is dan omgetoverd
in winterse sferen. Leuk om ook met
de hele kleintjes te doen. Toegang is
gratis.
Op de site http://bierenappelsap.nl
staan veel leuke uitjes in de regio.
Fijne kerstvakantie!

Zo onderhoud ik contact met ketenpartners als bijvoorbeeld de gemeente, jongerenwerk, het sociaal wijkteam en woningbouwverenigingen.
Dit contact is belangrijk om eventuele
problematiek in de wijk vroegtijdig
aan te pakken en waar mogelijk te
voorkomen.
In 2009 ben ik mijn politiecarrière begonnen en sinds 2011 werk ik in
Maarssen. Ik ben begonnen als surveillant en sinds 2015 werk ik in de
incidentenafhandeling (voorheen
noodhulp). Ik ben actief als biker en
daarom ken ik de wijken op mijn
duimpje. Naast mijn reguliere werkzaamheden, zit ik ook bij de mobiele

eenheid.
Ik vind contact met de inwoners van
Maarssen belangrijk. Dit moet zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarom
ben ik zeer actief op sociale media.
Bereikbaarheid staat bij mij hoog in
het vaandel.
Heb je mij nodig? Dan kun je altijd een
berichtje sturen via de Facebookpagina Politie Stichtse Vecht
facebook.com/PolitieStichtseVecht of
telefonisch contact zoeken via 09008844. Het is ook mogelijk om
op www.politie.nl een contactformulier in te vullen. Ik doe mijn best om
dan zo snel mogelijk te reageren.

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 J. Steenbeek: 0900 8844
Dier in Nood (dierenpolitie) 144

Bestuur WBC Antilopespoor
Caroline v.d. Mast, voorz. Wijkcie.
Ron Druppers, voorz. Bewonerscie.
Carla Buijsman, penningmeester
Marco Winter, Barbara van Welie en
Michael de Ruiter, leden
Contact:

wbcantilopespoor@gmail.com
0346 580066 (Carla of Ron)
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Parkeerperikelen Wijkondernemer
Het komt in de wijk de laatste tijd vaker voor: het niet kunnen vinden van een parkeerplekje. Sommige wijkbewoners
parkeren daarom maar op onhandige plekken.
Vooral de busjes, al dan niet met aanhangers, zijn een
doorn in het oog van veel bewoners.

In de wijk zijn veel bewoners als zelfstandige actief. Als u
wilt, kunt u ook hier uw bericht plaatsen.
Het eerste plekje is voor:
Suzy’s Rainbow Dreams.
Eigenaresse is Suzanne Rejuan van Straaten. Suzanne is al
goed bekend in de wijk, vooral bij de kinderen. Al diverse
keren heeft zij bij kinderactiviteiten de kinderen prachtig
geschminkt. Snel en zeer vakkundig.
Een aanrader als u eens een superleuk kinderfeest organiseert. Maar boek haar vroeg, want ze is razend druk.

Ook het parkeren van niet wijkbewoners in de wijk zorgt
voor ergernis.
Door de komst van de nieuwe parkeergarage, waar na 4 uur
betaald moet worden, is dit duidelijk verergerd. Maar wat
dat betreft zijn wij zelf niet anders. Ook wij willen gratis parkeren en wij zullen ook op zoek gaan naar een gratis plek.
Dat is voor anderen niet anders.
We hebben het liefst zicht op onze auto. Maar een dief zal
zich pas laten zien als het donker is en zal de kant van de
auto pakken die niet in het zicht is. Met de juiste spullen
kan hij of zij erg stil werken, waardoor omwonenden niets
zullen merken. Maar ondertussen staat de auto wel op
straat, of neemt het busje twee parkeerplekken in beslag.
Hou gewoon rekening met elkaar, maar vooral ook met de
hulpdiensten. Het is immers de toon die de muziek maakt
en de leefbaarheid bevordert.
Mocht u er niet uitkomen, dan is er nog een
“paardenmiddel”. U kunt de politie bellen voor parkeeroverlast in de avonduren op 0900-8844. Overdag zal de politie u doorverwijzen naar de BOA’s, te bereiken op het
nummer van de gemeente (14-0346).
Maar laten we het vooral proberen samen op te lossen.

Blauwe zone enzo
In oktober was er een klankbordgroep bijeenkomst Bisonspoor2020. Hier kwam o.a. het volgende uit:
Voordat men gaat bouwen op de plek van P2, de afgesloten
parkeergarage aan de Safariweg, wordt de riolering rond
het winkelcentrum vervangen. Daarna wordt de Aldi gebouwd. Dan gaat men pas aan de torens beginnen. P2 gaat
ondertussen weer open voor een jaar.
De afwerking van P1 laat weer langer op zich wachten. Nu
sprak men van “hopelijk” maart 2020 voordat de bekleding
er op komt.
Uit onderzoek blijkt dat langparkeerders in een gebied binnen 5 kilometer van het station wonen.
Men onderzoekt de mogelijkheid
van een blauwe zone Waterstede,
Antilopespoor, Bisonspoor, Kamelenspoor en Duivenkamp. Op de vragen van de wijkcommissie: "Wat
betekent dit voor bewoners? Krijgen
zij een vergunning of ontheffing?"
werd geen antwoord gegeven. De tekening van het hele
blauwe zone-gebied hebben wij niet ontvangen, omdat deze inmiddels aangepast is. We houden u op de hoogte.

