
Wijkcommissie dinsdag 14 september 2010 
 
 
 
BuurtPreventie: 
-    De wijkagent is tot hun verbazing niet verschenen. BP gaat de wijkagent (Coen Buijsman) 
mailen 
 
Vragen van bewoners aan Coen: 
 
-    De haaientanden pauwenkamp/ring bij 590 missen: 30 km zone: haaientanden/zebrapaden 
niet aanwezig. Bij een gelijkwaardige kruizing heeft alles van rechts voorrang. Als er haaientanden 
staan hebben deze wel geldigheid. 
-    Parkeren: Er zijn bedrijven die hun bedrijfsbusjes voor schuurtjes zetten waardoor de bewoners 
het parkeerterrein niet af kunnen: Zolang het niet verkeersgevaarlijk is doet de politie er niks aan. 
Je kan bellen als je er niet uitkan. Zo mag je ook bellen als er op kliko-plaatsen wordt geparkeerd 
en de brandweer of ambulance daardoor niet kan passeren. 
-    Probleem bij de Oudenaar: mailen naar Coen (wijkagent). Strengere controle wordt wel 
opgemerkt. Bellen blijk in minder effectief 
-    Het bankje onder de boom op het middenterrein (bij 73) is verwijderd. 
-    Het middenterrein wordt intensief in de gaten gehouden, aangezwengeld door buurtbewoners. 
De overlast is nu verplaatst naar de ingang van het hondenterrein (aan de steigerkant). Wat 
gebeurt er nu met de jongerenoverlast? 
-    Het voetpad achter (bij het water) nummers 78-88 is niet voor fietsers. Mensen zijn erg 
creatief in het verzinnen van hun eigen regels, zoals ‘Je mag hier wel stapvoets’. Dit mag dus niet. 
 
 
Wijkcommissie: 
 
Skeelerronde:  
De skeelerronde was een groot succes. Er waren 217 aanmeldingen (57 mensen zijn niet komen 
opdagen). Iedereen die wel meedeed kreeg een stempel T-shirt en een medaille. De deelnemers 
waren erg enthousiast. De 14 kilometer route werd tussen de 3 kwartier en de 2 ½ uur gereden. 
De kleine route was ideaal voor kinderen. De EHBO’s hadden een rustige dag. De skeelerronde is 
zeker voor herhaling vatbaar! (misschien inclusief Maarssen-dorp?) 
 
Website: 
De website moet meer up-to-date blijven dan op dit moment gebeurt. Wie wil en kan dit? 
Momenteel wordt dit bijgehouden door Jeroen Kahlé.  (Fazantenkamp) 
 
Onderhoud rondweg: 
Eind september wordt het rechtergedeelte van de wijk opnieuw geasfalteerd. Ook zullen de 
drempels worden verlegd alleen is nog niet bekend hoe (nu van groen tot groen). De 
werkzaamheden duren ongeveer 3weken. Het verkeer kan in deze periode alleen linksom. 
 
Adoptiegroen pleintje 820: 
2 jaar geleden is dit pleintje geadopteerd. Er wordt regelmatig onderhoud gedaan, maar het staat 
er maar treurig bij. De planten die –aangeraden door een hovenier- geplant zijn slaan niet aan. 
Vraag is nu of het adoptiegroen behouden blijft aan de bewoners of dat het weer over gedragen 
wordt aan de gemeente. In dit laatste geval gaan er Mahoniaans (??) in en de rest eruit. Als het 
geadopteerd blijft is dit voor 3 jaar. Misschien kunnen nieuwe bewoners ook betrokken worden bij 
het project. 
 
Burendag: zaterdag 25 september 2010 
 
Dit jaar doen we hetzelfde als vorig jaar:  
-ochtend: ontbijt (gesponsord door de Hema) 
-middag: spelletjes voor de kinderen op het middenplein 
-avond: Hapje met drankje bij de Ark met zanger Fred. 
 
Budget is beperkt: 100 euro in kas, 275 euro van de gemeente en 500 euro (max) van het Oranje 
Fonds. In verband met de beperkte tijd vormen Henneke, Rob en Marcel een kernteam.  
Een nadeel is dat Bisonspoor een grote braderie heeft op dezelfde dag. 



 
Gezocht: Penningmeester 
 
Cor van der Krift volgt per 1-1 2011 Nathalie op als penningmeester van de wijkcommissie. 
 
Rondvraag: 
- Er worden geen wijkschouwen meer gehouden. Als er iets is kunt u dit melden bij het dagelijks 
beheer. 
 
 
 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
	  


