
Verslag van de vergadering van 7 september 2009 van het openbare gedeelte

Aanwezig: Arie van Breukelen, Ab van Buuren, Cor van der Krift, Ron Bouwheer, Nand Braam, 
Rob Kahlé, Henneke van Leeuwen, Titia Nieuwenhuis, Nathalie van de Bos, Mario van Dijk en 
Cees de Bruijn. 
Bewoners: Dhr Bernardus en Jan Kooiman,

Vragen van wijkbewoners: 
- Er staat regelmatig een vrachtwagen in de wijk. Cees meldt dat dit niet is toegestaan. Hij houdt dit 
in de gaten. 
- dhr. Bernardus heeft een e-mail naar de wijkagent gestuurd omtrent het parkeren bij het 
tankstation. Hulpdiensten mogen bij het tankstation staan. Een sleep/kraanauto valt onder de 
hulpdiensten.

Meldingen: 
- Er is een gezin aangemeld bij jeugdzorg. 
- Betreffende de overlast bij pleintje dk 70 zal er een extra vergadering komen in De Ark op 15 
oktober om 19.30 uur. 
- Er zijn problemen op het middenterrein. Dit zijn hoofdzakelijk jongeren uit Antilopespoor en 
Reigerskamp. De namen zijn voor een groot deel bekend. Dit probleem staat in de top 10 
meldingen-overlast. 
- Cor: Er staan veel en erg hoge bomen in de buurt waardoor hij geen zon meer in de tuin heeft. Dit 
kan gemeld worden op meldpunt@maarssen.nl met het verzoek om het mee te nemen in snoeiplan. 
- Het middenterrein bij het voetbalveld laat men dichter begroeien i.v.m. ballen in het water. In het 
fietspad naar Pauwenkamp achter Bisonsport komt nog een bromfietsdrempel. Bij de kruising 
voetpad/fietspad langs de Oudenaar naar Bisonsport zijn de tegels gemarkeerd.

Bij het voetpad achterlangs naar de fietsenmaker komt een bord voetpad. De gemeente is geen 
voorstander van fietssluispalen maar Mario zal er nog eens naar laten kijken. 

De beplanting in de middenstrook bij de entree van de wijk is niet handig gegaan. Tijdens 
asfalterings werkzaamheden is de nieuwe beplanting erg beschadigd. Aan het eind van het jaar 
wordt het weer in orde gemaakt. 

Het tunneltje van Fazantenkamp/skatebaan naar Duivenkamp is aan de kant van Duivenkamp een 
probleem. Het trottoir is het laatste stukje gelijk met het fietspad. Hierdoor nemen een aantal 
(brom)fietsers een kortere route aan de verkeerde kant van de lantaarnpalen over het trottoir. 
Voetgangers moeten regelmatig opzij springen om het vege lijf te redden. Kan hier iets aan gedaan 
worden dmv paaltjes of wijziging van het hoogteverschil met het trottoir. 

Door mensen die via de reclassering te werk gesteld worden, wordt onderhoud in de wijk 
uitgevoerd. Hier moet wat meer toezicht op gehouden worden omdat geconstateerd wordt door de 
bewoners dat ze wel langslopen maar niets opruimen. Dit kan niet de bedoeling van een taakstraf 
zijn. 

Het foutief parkeren in de wijk wordt meestal door de bewoners zelf veroorzaakt. In 30 Km 
gebieden worden geen snelheidscontroles gehouden.



Groenvoorzieningen:
- Ron: Bosschages te hoog, hierdoor is er geen goed zicht bij kruisingen, in en uitritten en in de 
bochten.  Mario: Alle zichtlocaties worden gesnoeid volgens gvp en alle opzichters hebben opdracht 
gekregen om te snoeien, 
Bij de gemeente is er een agendapunt groen rondweg 2010. 

Indien iemand de wijkagent een e-mail wil sturen hierbij zijn e-mailadres: 
6993@utrecht.politie.nl 

Mario en de wijkagent vertrekken om 21.10 uur

Wijkcommissie.

De wijkcommissie gaat dit jaar voor het eerst burendag organiseren. Dit gaat gebeuren op zaterdag 
26 september Het thema zal zijn:  Samen.

's Morgens van 9.00 tot 11.00 uur samen ontbijten. Ik zou best een beschuitje willen eten met ..... 

's Middags van 13.00 tot 15.00 uur op het middagterrein een spellenmiddag voor de kinderen met 
het thema samen lachen. Dit zal o.a. kunnen worden voetballen, zaklopen, springkussen en veel 
andere spelletjes. Wie heeft er ideeën en kan ons helpen met de uitvoering. 

's Avonds van 20.00 tot 22.00 uur is het thema samen genieten. Op het terrein voor De Ark een 
hapje en een drankje bij livemuziek. Ook hier hebben we hulp en ideeën nodig.

Dus nogmaals: Wie wil er helpen met burendag Het team voor burendag bestaat voorlopig uit: 
Marcel, Henneke en Rob.

Hester gaat flyers maken met een bon voor één gratis consumptie voor de burendag. en deze flyers 
moeten volgende week gelopen worden. Morgenavond is het eerste overleg burendag.

Rob geeft aan dat hij de support vanuit de leden van de wijkcommissie erg mager vindt. Op zijn 
mail aan alle leden van de wijkcommissie betreffende een brief van Portaal heeft bijna niemand 
gereageerd. Het kan niet de bedoeling zijn dat twee of drie mensen de kar trekken en dat de rest 
meelift. We hebben een redelijk grote club van leden zodat we hier toch echt meer support uit 
verwachten. Op z’n minst kan iemand reageren op de mail wel of geen ideeën. Nand en Mariët 
houden zich alleen bezig met buurtpreventie. Ook hier zou vanuit Portaal iets mee gedaan kunnen 
worden. Dus mensen reageer altijd even op een mailtje.

In januari willen we alweer starten met voorbereidingen van de lentefrisdag. We hebben dan ook 
weer hulp en ludieke ideeën nodig.

In een brief van Portaal vraagt deze om ideeën om de wijk leefbaarder te maken. Zij stellen hiervoor 
maximum 5000 euro beschikbaar. 
Omdat er vanuit de wijkcommissieleden geen reacties kwamen heeft het dagelijks bestuur het idee 
voor aanpassing van hondenveld ingediend. Dit idee omhelst het afschermen van het 
hondenspeelveld t.o.v. de voetpaden erom heen.

Ook hebben we een idee ingediend om een (klein) speelveldje te realiseren t.h.v. DK 570. Voor de 
gemeente was dit geen optie omdat er maar 12 kinderen wonen en dit onder de gemeentelijke norm 
is voor het creëren van de speelplaatsje.



Reacties op de stellingen van de wijktafel van 15 juni j.l. 
Stelling 1: Het verkeer is goed gereguleerd. Conclusie: Er wordt door brommers en auto´s te hard 
gereden in de wijk. Er is onduidelijkheid over wat zijn voetpaden en wat is een fietspad. Vaak zijn 
beiden betegeld of geasfalteerd.

Stelling 2: Ik woon goed in Duivenkamp om …………. Conclusie: Men is positief over wonen in 
Duivenkamp.

Stelling 3: U voelt zich veilig in Duivenkamp. Conclusie: Over het algemeen voelen de bewoners 
zich veilig in Duivenkamp. Hier en daar wat onrust van hangjongeren en dealen.

Stelling 4: Duivenkamp leeft door activiteiten. Conclusie: We kunnen nog wat meer activiteiten 
ontplooien.

Reactie van de wijkcommissie: 
De wijkcommissie constateert dat het aantal klachten uit de wijk meevalt en dat de bewoners over 
het algemeen prettig en veilig wonen. Indien er toch klachten zijn dan kunnen de bewoners zich 
rechtstreeks tot de wijkagent wenden of dit melden op de vergaderingen van de wijkcommissie.

De activiteiten zijn t.o.v. vorig jaar al uitgebreid met lentefrisdag en burendag. 

De groenadoptie bij dk 820 moet door meer bewoners ondersteund worden. De aanleg was een 
prachtig stukje samenwerking, maar het onderhoud m.n. het schoffelen en water geven moet ook 
gebeuren. Nu gebeurt dit teveel door steeds dezelfde mensen en dat kan niet de bedoeling zijn 
geweest van dit gezamenlijke project.

Rondvraag
Ron: Onze website moet verder ontwikkeld worden. De site moet levendig blijven met steeds 
nieuwtjes en informatie. Hij wil kijken naar emailadressen. Bij het stukje over de schoolzone komen 
nog foto’s bij. 
Henneke: Ook dit jaar gaat de wijkcommissie weer een kerstboom plaatsen. Ab en Arie willen 
hierbij assisteren. Marcel regelt net zoals vorig jaar de boom. We willen hem weer redelijk veilig, 
binnen de tuin van De Ark plaatsen. Sommige mensen vinden dat er te weinig lampjes in de boom 
zaten. Misschien kunnen we ze aanvullen met een extra setjes met gekleurde ledjes.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur.


