
Wijkcommissievergadering Duivenkamp dinsdag 18 december 2012 

 

De voorzitter heet de bewoners welkom. 

 

Mededelingen van de wijkagent voor bewoners: De wijkagent geeft aan dat er 

weinig meldingen zijn geweest. Er is twee maal sprake geweest van een 

poging tot inbraak. Tijdens de feestdagen is er traditioneel wel sprake van 

een piek van inbraken, omdat mensen vaak weg zijn om elders de feestdagen 

te vieren. Mocht u verdachte voertuigen (noteer indien mogelijk het kenteken) 

of personen zien, bel 1-1-2 (heterdaad). 

 

Vragen van bewoners aan Jan of de buurtpreventie:  

 Op ‘het pleintje van Peter’ wordt er nog wel eens overlast door jongeren 

veroorzaakt. Gea (bewoner) geeft aan dat deze jongeren heel goed 

corrigeerbaar zijn, mits je ze zelf ook met respect behandelt en ze prijst. 

Wederzijds begrip kweken, maakt dat ze sneller zullen opruimen. 

 Thom (buurtpreventie) wil de wijkagent (en het hele team) een ‘warme 

douche’ geven voor hun optreden dit jaar. 

 Er wordt door bewoners melding gemaakt dat er veel vuurwerk wordt 

afgestoken bij het bruggetje tussen Antilopespoor en Duivenkamp. Blijf 

overlast melden! Als je weet waar het vandaan komt, bel 0900-8844 en 

geef een globale richting. 

 

Lopende zaken:  

 Henneke meldt dat er dit jaar, wegens gebrek aan belangstelling, geen 

lentefrisdag wordt gehouden. 

 De website van Duivenkamp (www.duivenkamp.nl )is vernieuwd. We 

hebben een nieuwe webmaster. Kijk dus regelmatig op de site voor 

nieuwtjes. 

 Het sneeuwruimplan in samenwerking met de scholen is weer uit de 

mottenballen gehaald. Weliswaar is er nog geen sneeuw gevallen, maar 

de winter is nog niet voorbij…. 

 Er is een nieuwe kerstboom aangeschaft. De vorige sloeg niet aan en is 

verwijderd. De kerstboom staat voor de Ark en heeft witte led-lampjes. 

 LET OP: Het afval wordt dit jaar op andere dagen opgehaald dan u 

gewend bent. Let dus goed op bij het aanbieden van uw huisvuil. Kijk 

bij twijfel op onze website (www.duivenkamp.nl) of op de gemeentelijke 

site. 

 

http://www.duivenkamp.nl/
http://www.duivenkamp.nl/


Wijkteam Duivenkamp: Is er interesse van de bewoners? Uitgelegd wordt dat 

er minsten 20 personen nodig zijn, om een start te kunnen maken. Je loopt 

dan met 2 ‘man’ tegelijk. Mensen vinden het wel belangrijk, maar veel 

mensen willen dit niet zelf doen of hebben geen tijd. In je eentje gaan heeft 

geen zin. Er zou misschien ook een waakteam opgezet kunnen worden met 

hondenbezitters (bepaalde route). Vooralsnog zijn we er niet uit. Misschien is 

het een goed thema voor de wijktafel. 

 

Rondvraag: 

 Door de toename van ZZP’ers zijn er meer transportbusjes in de wijk. 

De regel voor deze busjes is dat ze niet hoger dan 2.40 m en/of niet 

langer dan 6 meter mogen zijn. Als dat wel het geval is, mogen ze niet 

in een woonwijk staan. Ziet u zo’n busje, noteer dan het kenteken en 

de plaats van het voortuig en meld deze dan aan de wijkagent. Mail: 

jan.gentenaar@utrecht.politie.nl. 

 Speelplaatsonderhoud wordt door de gemeente gedaan. Standaard 

worden de prullenbakken die daarbij staan 1 maal per week geleegd. 

Indien nodig (dan graag melden) wordt de frequenties verhoogd tot 2 

maal per week. 

 De medewerkers van Pauw, die zorgen voor de integrale openbare 

buitenruimte, doen het zeer goed.  

 Zandbakken zijn erg smerig. Het beleid van de gemeente is dat deze 

verwijderd gaan worden. 

 Bewoners wordt opgeroepen om mee te doen met de wijkcommissie!  Ook 

komen de gele kaartjes er weer aan. Op deze kaartjes staan de nieuwe 

data van de wijkcommissievergaderingen (waar u van harte welkom 

bent !) en telefoonnummers/ mailadressen waar u wat aan heeft. 

 Thom (Oudenaar) bedankt Mario (voor de gemeente) en de 

wijkcommissie voor het afgelopen jaar.  

 Mooie nieuwe borden voor de wijken! 

 Eén bewoner meld dat hij het ophalen van het papier mist op de nieuwe 

afvalkalender. Dit staat alleen op de website van de Stichtse Vecht. 

 Idee om bij de ‘wensput’ aan het begin van de wijk een kennisgeving 

van de wijziging huisvuil te hangen. 

 

Voorzitter bedankt alle bewoners voor hun komst en nodigt een ieder uit om 

gezamenlijk een hapje en drankje te gebruiken als afsluiting van 2012. 
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