
Vergadering wijkcommissie Duivenkamp 10 maart 2010 
 
 
Aanwezig: Rob Kahlé, Peter vd berg (Portaal), Nand Braam, Joop Kerstens, Arie van Breukelen, Aicha Zekri 
Afwezig: Cor vd Krift, Mariet Spoelstra, Titia Nieuwenhuis, Nathalie Bos, Hester Bargeman 
Verslag vorige vergadering: geen vragen. 
Vragen van bewoners aan Cees of de buurtpreventie: Wat gaan we doen met een bewoner die al 9 jaar overlast 
veroorzaakt? De angst bestaat dat de boel op korte termijn kan escaleren. Peter vd Berg (Portaal) geeft aan dat er 
binnenkort weer een overleg (vrijdag) is met Mario, de gemeente en de politie. Er wordt ook nog een idee 
geopperd:  Is er misschien een mogelijkheid dat overlastgevenden in een zogenaamde aso-container kunnen 
worden geplaatst? 
Bewoners geven aan dat er een aantal zaken zijn gemeld, maar dat zij daar geen terugkoppeling van hebben 
gehad. Het gaat hierbij om 2 meldingen van ‘vreemde auto’s ‘ bij de Ark, en klachten van omwonenden bij het 
pleintje bij nummer 73. De vraag wordt doorgekoppeld aan de wijkagent. Normaal is er namelijk wel sprake van 
een terugkoppeling aan de melder. De wijk Duivenkamp krijgt per april een nieuwe wijkagent, te weten: Koen 
Buysman. 
Mededelingen van de wijkagent: Er is weer een toename geconstateerd in het aantal woninginbraken. Mocht je 
iets verdachts zien, let dan op de bromfietsplaatjes, en mail deze door aan de wijkagent. Breng jezelf  hierbij niet 
in gevaar. De inbraken vinden nu vooral plaats in de avonduren. 
Parkeerbeleid: Wanneer auto’s hinderlijk geparkeerd zijn en daarmee een verkeersonveilige situatie veroorzaken, 
grijpt de politie in. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat er een auto geparkeerd staat op een kliko-plaats, waardoor 
deze een toegang van brandweer kan blokkeren. Het is verder de bedoeling dat bewoners ‘gewoon’ hinderlijk 
parkeren zoveel mogelijk zelf moeten oplossen. 
Er volgt een discussie over een ‘gele streep’ in de buurt van de Oudenaar. De vraag is of dit probleem, dat al 
langer bestaat, nu eens definitief en concreet kan worden opgelost. Ook hier wordt aangegeven, nu door de 
wijkbeheerder, dat je het zoveel mogelijk met elkaar moet proberen op te lossen. 
Verkeer:Verder de vraag of er een ‘groene golf’ kan komen op de vogelweg. Het verkeerslicht gaat nu te snel. 
Politie geeft aan dat het goed gaat als je gewoon 50 rijdt, stopt bij rood en optrekt bij groen. Het probleem is 
echter dat veel mensen zich niet aan de regels houden en te vaak door rood rijden. De vraag is of er een camera 
kan worden opgehangen. Politie geeft aan dat er regelmatig controles zijn. Politie neemt de suggesties van 
bewoners mee, incl. de tip voor een mooie flitsplaats. 
Overlast:  *Rond de Oudenaar (ook binnen!) en bij het hondenuitlaatveld worden regelmatig wietzakjes 
gevonden.  Jongeren worden zoveel mogelijk weggestuurd. Politie houdt het in de gaten. * De hondencontroleur 
is herkent (burger, brommer). Mensen doen dan braaf wat er van ze verwacht wordt (honden aan de lijn, poep 
opruimen), maar zodra de controleur weg is, stopt men daar acuut mee. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om 
een kleine groep hondenbezitters. * Een bewoner geeft aan dat hij wakker werd door een burgernet-melding. De 
politie geeft aan dat je de tijden kan doorgeven waarop je meldingen wilt ontvangen. 
Gemeentezaken: Binnenkort komt de voorrangskruising van de wijkingang weer terug. Ook komt er bij het 
kruispunt, als je de wijk inrijdt, een doorgetrokken of dubbele streep. Dit wordt gedaan als het weer wat beter is. 
In mei komt er een overleg over jongerenoverlast. 
Mario is blij dat ook de Duivenkamp mee doet aan de opschoondag. Een bewoner geeft aan erg tevreden te zijn 
met het snoeiwerk van Tomin. 
Website: www.duivenkamp.nl. De site wordt actueel gehouden. Ga er eens kijken! 
Nieuwjaarsdrankje: er waren niet veel bewoners, maar het was erg gezellig. Volgend jaar meer! 
Hondenuitlaatveld: Sinds 2008 zijn er gesprekken geweest over het middenterrein van de duivenkamp. Dit 
middenterrein is multifunctioneel, nl voor spelen, wandelen en het uitlaten van honden. Omdat er honden poepen 
op het speelveld en sommige mensen en kinderen bang zijn voor honden is er in overleg met de bewoners en 
hondenbezitters een omheining als oplossing gekozen. Nadat de bewoners-commissie een prijsvraag heeft 
gewonnen en de omheining een feit is geworden, merkt deze zelfde commissie dat er veel onbegrip is tav de 
omheining en dat er regelmatig vernielingen plaatsvinden. Dit is behoorlijk teleurstellend. De wijkcommissie 
gaat het draad weer herstellen, tot de planten gegroeid zijn en roept ook de hondenbezitters op om er op te letten 
dat de honden niet op het verkeerde veld komen. Dat is voor de kinderen! De aanwezige hondenbezitters beamen 
dit. Een aantal bewoners vraagt of er niet een pad kan worden aangelegd binnen het hondenuitlaatveld, maar dat 
zou betekenen dat er minder ruimte is voor de honden, en dat de hondeneigenaars dit zelf zouden moeten 
betalen. Bij een tussenstukje blijft het gaas er wel uit, omdat honden hier tegen aan lopen. 
Snoeiactie: Het pad bij het schooleiland is een oerwoud. Niemand snoeit het. Het pad is van de gemeente, de heg 
is van school. De gemeente moet het snoeien. Henneke neemt contact op met Mario. 
Lentefrisdag: 20 maart is er weer de Lentefrisdag. Dit begint om 10.00 uur bij de Ark met koffie en lekkers. Om 
10.15 volgt er een optreden van Feel the Beat. Daarna kan iedereen met prikkers door de wijk. Er komt een 
aantal bedrijven, oa BSO, 4Wheels, Priem installatie techniek en Scherpenzeel. Er is voor de kinderen een 



blikjes-wedstrijd, met daaraan gekoppeld een prijs. Om 12.00 uur is er voor iedereen pannenkoeken. Rond 14.00 
uur is de prijsuitreiking en de afsluiting van de dag. Kom & doe mee! 
Skeelerronde: Dit jaar wordt er voor het eerst een skeelerronde georganiseerd door Maarssenbroek. Het wordt 
een tourtocht, geen wedstrijd en is bedoeld als kennismaking met Maarssenbroek. Veel mensen kennen alleen 
hun eigen stukje wijk. De kinderen kunnen een route rijden door 4 wijken, de volwassenen door 14 wijken, met 
een lengte van ca 13 kilometer. De start is op 12 september vanaf het marktplein bij Bisonspoor. Het is geen 
afgesloten route, maar er zijn voldoende verkeerregelaars. De vergunningsaanvraag komt goed. Er zijn 7 
werkgroepen van wijkcommissies van start. Voor de skeelerronde zijn natuurlijk vrijwilligers en publiek nodig. 
Er zijn nog vacatures: secretaris, actitviteiten, financiën. 
Kijk op de website: www.skeelerrondermaarssenbroek.nl 
Rondvraag:  
-       De waterput bij de ingang is erg leuk (wensput). De mededelingen erbij zijn prettig. Alleen kunnen fietsers 
het niet zien. Misschien een ‘broertje’ bij de Oudenaar? 
-       -25 september is er weer de burendag. Nu vast uitnodigen voor het ontbijt, kids en biertje. De vraag of we 
een Duivenkamp-vlag hebben wordt bevestigend beantwoord. 
-       Joop: er is een nieuwe voorzitter voor de woongroep voor ouderen: Tom Achterberg. Het idee is om 
eventueel de bellen van de Oudenaar ’s nachts uit te doen ivm de overlast veroorzaakt door jongeren die op de 
bellen drukken. De vraag is of dit wel verstandig is, want mocht er iets gebeuren dan moeten de bellen het wel 
doen. Dus kies je voor de rust of voor veiligheid? 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering. 
Afsluiting: 22.10 uur 
	  


