
Wijkcommissie Duivenkamp woensdag 9 maart 2011

Afwezig met kennisgeving: Peter vd Berg (Portaal), Mario van Dijk (wijkbeheerder) 

Opening van de vergadering door de voorzitter. Uitleg aan nieuwe bewoners van de wijk over 
buurtpreventie en wijkbelangen.

Mariët, voorzitter van de buurtpreventie, heeft vragen aan de wijkagent met betrekking tot 
prioriteiten en acties in de wijk Duivenkamp. Koen, de wijkagent geeft aan dat deze vooral 
betrekking hebben op woninginbraak en jeugdoverlast.

Jeugdoverlast: Er zijn vaste plekken waar jongeren zich ophouden. Vaak rijden zij met 
scooters door de wijk en veroorzaken veel zwerfvuil. Politie op de fiets en/of in burger 
spreken deze jongeren aan, maken afspraken en/of schrijven verbalen uit.

Woninginbraken: Maarssenbroek is gevoelig voor woninginbraak, vooral door zijn ligging 
langs de A2. Regelmatig je laten zien, maakt dat inbreken minder aantrekkelijk wordt en is de 
kans groter dat het dievengilde weg blijft. Het is niet zo dat er heel vaak ingebroken wordt in 
Maarssenbroek, al is eens in de drie weken nog behoorlijk veel. Er is met betrekking op 
woninginbraak zicht op bekende groepen.

Sneeuwballen: In de wijk zijn bij nummer 63 in de winter uren lang sneeuwballen tegen het 
raam gegooid. De situatie is daarna uit de hand gelopen (bedreigingen). Het is nu rustig. 
Helaas is Koen vergeten aan de bewoners terug te koppelen. Deze bewoners hebben nog 
contact hierover met Koen.

Alcohol: Een bewoner wijst erop dat bij het voetbalveldje op het middenterrein regelmatig 
jongeren gesignaleerd worden met alcohol (vanuit de scooter geserveerd). Dit gebeurt zowel 
overdag als ’s avonds(laat). De controles worden vaak ’s avonds met de surveillancewagens 
gedaan, maar die komen niet op het middenterrein, maar de politie te fiets komt natuurlijk wel 
overal. Koen maakt duidelijk dat de jongeren in de gaten worden gehouden. Alcohol bij 
jongeren wordt nooit getolereerd en levert altijd een bon op!

Website: Voor de website wordt iemand gezocht voor onderhoud hiervan. Het werkt met een 
CMS-systeem. Als u iemand weet, laat het ons weten. Driek van Dijk is een nieuwe bewoner 
in Duivenkamp en bied aan te helpen. Er zal een vervolgafspraak met hem gemaakt worden.

Het honden uitlaatveld is aangelegd op kosten van Portaal en groenadoptie en in 
samenwerking met leden van de wijkcommissie. Helaas zijn er weer veel planten verdwenen 
en/of gesloopt (zo´n 150 stuks). Voor het aanvullen van de heg is een offerte aangevraagd. 
Ook gaat het gespannen draad in april weg. Tevens krijgen de hondenbezitters twee extra 
ingangen waar ze om gevraagd hebben. Als de baasjes nu wat beter mee helpen wordt dit een 
prachtig honden uitlaatveld, waar ook de niet-honden-bezitters zich thuis en veilig zullen 
voelen.



Lentefrisdag: 12 maart is het weer Lentefrisdag (de landelijke opschoondag). Het begint om 
11.00 uur bij de Ark met koffie en thee. Het is de bedoeling dat we in ploegjes de speeltuintjes 
schoonmaken en het middenterrein. Voor de (grotere) kinderen is er weer de blikjeswedstrijd. 
Degene die de meeste blikjes vindt, krijgt een intertoysbon. Er is goed weer voorspeld! Om 
13.00 uur zijn er thee en broodjes en om 13.30 uur worden de blikjes geteld. Vorig jaar 
werden er ongeveer 340 blikjes opgehaald!

Winter: Een beetje vroeg om er nu vast over te beginnen, maar wel goed om te weten. In 
samenwerking met de scholen bij de Oudenaar, HALT en de wijkcommissie is er een 
sneeuwruimplan gemaakt. Er zijn sneeuwschuivers aanwezig en de sneeuw wordt naar een 
bepaalde plek geschoven waar de kinderen kunnen spelen en sleeën. Het gebied dat 
sneeuwvrij wordt gemaakt loopt van de scholen tot Bisonspoor.

Skeelerronde: Zondag 11 september 2011 wordt opnieuw de skeelerronde georganiseerd. 
Wederom zijn er 2 routes: één voor de meer geoefenden en één familieroute. Vorig jaar waren 
er 217 aanmeldingen. De skeelerronde heeft ook zijn eigen website, nl: 
www.skeelerrondemaarssenbroek.nl, maar er is ook een link te vinden vanaf onze eigen 
Duivenkamp website. Vorig jaar hebben zo’n 40 vrijwilligers opgetreden als 
verkeersregelaars, die daarvoor 1 ! uur een opleiding van de politie hebben gehad. Er zijn 
mensen nodig voor de verkeersregeling, de kramen en natuurlijk supporters. Wie meldt zich 
aan?! Start en finish zijn op het marktplein van Bisonspoor.

Burendag: Zaterdag 24 september 2011 is er weer de (landelijke) burendag. De wijk 
Duivenkamp bestaat dit jaar 35 jaar, dus we willen dit goed vieren! Hierbij wordt natuurlijk 
de hulp van de bewoners gevraagd. Er wordt een ontbijt georganiseerd, net als voorgaande 
jaren, gesponsord door de Hema. 
Tevens is er de opening van een kunstgalerij inde Ark met foto’s van de wijk. De 
wijkcommissie is op zoek naar mensen met talent, zowel volwassenen als kinderen, die iets 
moois hebben gemaakt of kunnen maken, dans, zang of iets anders waar hij/zij goed in is/zijn. 
Vanaf 12 maart worden mensen hiervoor in de krant opgeroepen.
’s Middags zijn er weer kinderspelen op het middenterrein, en misschien kan er ook voor de 
ouders en/of ouderen iets worden georganiseerd. De avond is van acht tot tien weer 
gereserveerd voor muziek onder het genot van een hapje en een drankje samen met de buren.

Rondvraag: 
- Kan er bij de Oudenaar voor de oversteek naar Bisonspoor geen zebrapad worden 

aangelegd? Er gebeuren vaak bijna-ongelukken. 

- Antwoord. Het beleid van de gemeente is dat er geen zebrapaden worden aangelegd 
in 30 kilometergebieden en ook niet op fietspaden. Uitzondering is de schoolzone.

- Binnen de wijk wordt te hard gereden Kunnen er geen drempels aangelegd worden? 

- Antwoord: Nee volgens de landelijke richtlijn is dit het normale aantal. Gele 
poppetjes? Nee. Een snelheidsmeter? Heeft eerder wel geholpen. 30 km p/u is 
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eigenlijk te hard in een woonwijk. Let op de kinderen als u auto rijdt! Het probleem 
ligt echt bij de bewoners zelf: zij rijden zelf te hard.

- Kan er met behulp van bijvoorbeeld Movisie (een adviesbureau) en/of ANWB 
(remtesten en dergelijke voor de bewoners) geen hulp begeleiding komen om met 
elkaar te zorgen voor een houdingverandering in de wijk. Als je elkaar kent is het 
gemakkelijker om elkaar aan te spreken. Een grote sociale samenhang is belangrijk 
voor de wijk, waarin we met zijn allen samen (moeten) wonen. Cohesie lost meer op 
dan ‘dweilen’ van problemen. Kees gaat hierover brainstormen met Henneke.

- Is bekend wie de coördinator is van het HALT-project? Een bepaald punt, nl het 
bruggetje bisonspoor/Oudenaar wordt steeds overgeslagen met het prikken.

- Eén van de aanwezige bewoners maakt ons attent op www.energieu.nl. Dit is een site 
die gaat over duurzame energie vanuit de stad Utrecht, maar Maarssen kan meedoen. 
Het kost 25 euro per jaar. Misschien kan deze site op de website van Duivenkamp 
vermeld worden. Adverteren op de website is mogelijk tegen een redelijke vergoeding.

- De stoplichten zijn niet goed afgesteld als je de wijk uit wilt, maar ook niet als je 
vanuit de Vogelweg (links) de wijk in wilt. Dit komt o.a. door de ‘groene golf’ en het 
feit dat bussen voorrang hebben. 1 en ander zal worden opgenomen met Mario.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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