
Verslag van de vergadering van 2 maart 2009 van het openbare gedeelte.

Aanwezig : Hans Steman, Arie van Breukelen, Ab van Buuren, Cor v.d. Krift, Ron Bouwheer,  
Mariët Spoelstra, Nand Braam, Rob Kahlé, Henneke van Leeuwen, Hester Bargeman, Titia 
Nieuwenhuis, Jan Kooyman, Nathalie van de Bos, Mario van Dijk en Barry de Bruijn.
Afwezig met kennisgeving: Marcel van Plateringen, Aicha Zekri, Joop Kestens, Kos Holleman, 
Peter van de Berg (portaal) en Hans Muil (rebo) 

En een achttal buurtbewoners zijn bij de vergadering aanwezig

Opening : De voorzitter heropend om 20.35 uur de vergadering en geeft Mariët het woord 
voor het gedeelte van de buurtpreventie.

Buurtpreventie:

Mariët opent met politiezaken
De vorige vergadering is er gemeld dat er veel bestuurders op de Vogelweg richting de 
Verbindingsweg  door rood rijden, wanneer de stoplichten van de wijk al op groen staan. Volgens 
Barry is er gekeken naar het fasediagram, dat is de afstelling van de stoplichten doch dat is niet het 
problem. Er zijn vorig jaar snelheidsmetingen gedaan in de wijk door surveillanten waaruit bleek 
dat er nauwelijks te hard gereden wordt. Deze metingen zijn overdag uitgevoerd.

Vragen van bewoners aan Barry en/of buurtpreventie:
Bewoner: De wijkagent van Valkenkamp gaat fout geparkeerde auto's bekeuren. Gaat dat hier ook 
gebeuren?
Antwoord Barry: Er wordt hier alleen gekeken naar een verkeersonveilige situatie en in die gevallen 
zal er bekeurd worden.

Bewoner: Wie heeft voorrang vanaf het voetpad van de Oudenaer naar het bruggetje van 
Bisonspoor?
Antwoord: Dit is een onduidelijke situatie. Voorstel vanuit de wijkcommissie is om er een 
zebra/witte strepen neer te zetten zodat dit het duidelijker is. Mario zal het meenemen in de 
fietstocht van de wethouder op 14 maart.

Bewoner: Door de kindercrêche op Dk436, zijn er veel mensen die hun kinderen met de auto 
brengen en deze zodanig neerzetten, dat de bewoners niet weg kunnen.
Antwoord: Zelf de mensen erop aanspreken. Ook mario zal bij de crêche langs gaan, om het een en 
ander  uit  te leggen.

Bewoner: De jeugd maakt een circuit van het pleintje bij de fietsenmaker. Er wordt met hoge 
snelheid rond gereden.
Antwoord: kentekens doorgeven naar politie, en indien mogelijk ook de jongeren er zelf op 
aanspreken.

Bewoner dhr van Doorn: mag ik jeugd vasthouden, die zonder mijn toestemming zomaar mijn tuin 
ingaat om een bal te pakken, welke vanaf het voetbalveld of in het water of in mijn tuin terecht is 
gekomen. 
Antwoord: je mag iemand aanhouden, bij ongevraagt betreden van eigendom en zeker bij 
vernieling. Je mag de persoon aanhouden tot de politie er is. Probeer altijd wel rustig te blijven.
suggestie van bewoner: mochten ze aanbellen en vragen om de bal, dan 1 keer teruggeven. Bij een 
volgende keer, kort na de 1e keer, pas de bal de volgende dag terug geven.
Mario: Dat de bal in het water / tuin terecht komt, komt door het voetballen. Er zal door de 
gemeente geen hek geplaatst worden. Meer bossages zal de bal tegenhouden. Er is opdracht 
gegeven om daar niet meer zo rigorous te  snoeien.



Bewoner: we hebben last van hangjongeren bij Dk429 / 443
Antwoord: De politie zal het in de gaten gaan houden maar verzoekt dit altijd te melden.

Barry wordt bedankt voor zijn komst en verlaat de vergadering.
"Houd het veilig en geef het door."

Project buurtbemiddeling
Nand maakt melding van de mogelijkheid dat Zuwe mensen wil opleiden tot buurtbemiddelaar. Zij 
zullen nooit in de eigen wijk gaan bemiddelen. 
Mocht er een burenruzie zijn, en beide partijen willen op die manier geholpen worden, dan kan je je 
voor bemiddeling aanmelden.

Wijkbelangen

Schoolzone
In maart / april wordt er gestart met de aanleg van de schoolzone. Het begint bij het eerste bruggetje 
richting de school en loopt door tot de andere zijde van de Oudenaer.
Het asfalt wordt in de schoolzone opnieuw aangelegd en er worden speciale palen geplaatst, zodat 
het duidelijk is dat er scholen in de buurt zijn dus wees bedacht op overstekende kinderen, en veel 
fietsende kinderen.
De tekening van hoe het gaat worden, komt nog in de scholen te liggen en komt ook op het 
publicatiebord van de Oudenaer te hangen.

Hondenbeleid
Er worden nieuwe bordjes bij het hondenspeelplaats in de wijk geplaatst dat los lopen mag, maar 
opruimen moet.
Naar aanleiding van de evaluatie heeft de gemeente besloten om te  zorgen voor speelvelden in de 
wijken.
De gemeente heeft terughoudend gereageerd op het voorstel van onze wijkcommissie om er een heg 
te plaatsen. De wijkcommissie heeft aan de hovenier gevraagt een begroting te maken voor het 
plaatsen van een hele of gedeeltelijke heg. 
Mario heeft de wethouder laten weten, dat de hondencontroleur nu maar bekeuringen moet gaan 
schrijven, i.p.v. waarschuwingen uit te delen.
De wijkcommissie zal de hondeneigenaren gaan benaderen, om indien noodzakelijk ook van die 
kant hulp te krijgen bij het realiseren van de plannen.

Fietstocht door de wijken, door de wijkbeheerders en de wethouder,
Deze vindt plaats op 14 maart, van 10.00 tot 15.00 uur. Je kan locaties opgeven die dan nader 
bekeken kunnen worden. 
Enkele suggesties: fietspad naar pauwenkamp. Dit zijn rechte kruispunten, lastig om brommers te 
zien aankomen en er wordt hard gereden. Bruggetje bij Bisonspoor, voorrang verhaal, pleintje Dk 
820, de groenadoptie en de plantenbak bij de entrée van de wijk.

Lentefrisdag 21 maart 2009
De dag begint om 10.00 uur bij De Ark en eindigt uiterlijk om 15.00 uur.
De bedoeling is dat er Italiaanse broodjes worden gebakken, dat er een optreden is van een 
dansschool, dat de hovenier voor plantjes zal zorgen, en dat we met veel mensen in de tuinen en het 
openbare groengebieden de rotzooi gaan opruimen. De gemeente zorgt voor prikkers en containers.
Ook zullen de scholen benaderd worden, om te helpen.
Verder komt er nog een stukje in de krant en komt er een flyer in de bus.
WE REKENEN OP VEEL HULP OM  DE WIJK SCHOON TE  HOUDEN.



Groenadoptie promoten
De groenadoptie bij Dk 820 is een pilotproject geweest. De gemeentebeplanting is verplaatst en de 
stukken tuin zijn vrij gehouden van de gevallen bladeren. De hovenier heeft voor planten gezorgd 
en deze zijn gedeeltelijk verged door de gemeente. De buurtbewoners hebben onder leiding van de 
hovenier de diverse perkjes beplant. Het staat een stuk gezelliger en het was de dag zelf een zeer 
sociaal gebeuren. Veel bewoners hielpen met planten en anderen zorgden voor o.a. koffie, soep, 
snoep enz. Verder is het  onderhoud voor de bewoners zelf.
Je kan ook boomspiegels adopteren. Aanvragen lopen via de gemeente.

Wijkcommissie

Website Duivenkamp.nl
De website is nog niet in de lucht, maar we zijn er druk mee bezig. Verder gaan we zorgen dat er 
regelmatig informatie op de site vermeld zal worden.

Lopende zaken
Bij de installatie van de burgemeester zijn er mensen namens de wijkcommissie op de receptie 
geweest en hebben de burgemeester uitgenodigd om kennis te komen maken met onze wijk.
Henneke zal gebeld worden wanneer de  burgemeester in de wijk komt,
De gemeente is bezig om veel wijkingangen een nieuw aanzicht te geven zo ook bij Duivenkamp. 
Ook het gedeelte waar kort geleden een nieuwe bluswaterput is geplaatst zal opnieuw bepland 
worden.
Er wordt geklaagd dat er veel zwerfvuil bij de bushaltes blijft liggen. Mario zal daar nog een keer 
gaan kijken.
Bewoner: Er ligt veel hondenpoep langs de rondweg tussen de entrée van de wijk en de makelaar. 
Kan hier niet wat meer op gecontroleerd.
Mario: Mario zal dit opnemen met de hondencontroleur

Nieuwe aanplant
Aan de kant van het voetbalveld is in eerste instantie de beplanting te kort gesnoeid. Inmiddels is er 
opdracht gegeven om er niet meer zo rigorous te snoeien, zodat de ballen minder makkelijk in de 
tuinen / water terecht kunnen komen.

Overlast plein Dk 73
Doordat het nu beter weer wordt en het minder koud is, krijgen we weer meer overlast.

Rondvraag

Henneke: Zij brengt de lentefrisdag op 21 maart nog even extra onder ieders aandacht. 
Bewoonster: Bij de uitgang bij Dk 459 is een hoge heg. Deze belemmert het uitzicht zodat je niet 
kan zien wat er op de rondweg aankomt. Mario gaat kijken.
Ab: hij vraagt de groenzone laag te houden zodat jongelui zich er niet achter kunnen verschuilen. 
Mario gaat ook hiernaar kijken.
dhr. van Doorn: Hij ervaart meer lawaai van de snelweg. Dit is vooral bij nat weer en westenwind. 
Mario: De muur is bijna klaar. Het zoab moet nog aangelegd worden. De muur is al hoger dan de 
norm van verkeer en waterstaat. Er komt nog een brief als afsluiting naar de bewoners. 
Arie : Hebben we een telefoonnummer van de groenman van de gemeente 
dhr scheffelaar. Dit is niet bekent maar zijn emailadres is: norman.scheffelaar@maarssen.nl

Rob bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, en sluit om 10.00 uur de vergadering.




