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Bewoners 
 
 
 
 

20.30 uur 
 
De voorzitter  verwelkomt de bewoners die ondanks het slechte weer toch gekomen 
zijn. 
 
Henneke geeft aan de bewoners een uitleg van de resultaten van de statafeltour 
door de wijk. Zij meldt de wijkschouw zodat de bewoners in de gelegenheid worden 
gesteld om daarbij in hun wijkgedeelte aanwezig te zijn.  
 
Jan Gentenaar meldt dat er in de periode 1 juli t/m 3 augustus 8 inbraken cq 
pogingen tot inbraak zijn geweest in Duivenkamp. Vrijwel alle inbraken zijn gepleegd 
via het kleine keukenraam aan de voorzijde van de woning. Hij adviseert om bij niet 
gebruik van dit raam deze met grote schroeven aan de binnenzijde door het kozijn 
vast te schroeven. Een alternatief is om extra pensloten op dit raam te monteren. 
Inmiddels zijn er drie mensen opgepakt waarvan twee veroordeeld.  Sindsdien is het 
rustiger v.w.b. inbraken in Duivenkamp. 
 
Mariët brengt naar voren dat als je onbekende mensen in de buurt ziet gewoon deze 
mensen vriendelijk aanspreken en vragen wat ze zoeken en of je kan helpen. Als het 
potentiële inbrekers zijn zullen ze waarschijnlijk een vaag verhaal ophangen en 
verdwijnen. Ze blijven liever anoniem. Bij een verdachte situatie altijd 112 bellen. 
Let op je eigen veiligheid en wees voorzichtig. 
 
Tom meldt dat er twee weken geleden mensen in de Oudenaar zijn binnengekomen 
en op de tweede verdieping bij een openstaande deur naar binnen zijn gegaan. Uit 
de slaapkamer zijn juwelen verdwenen. De bewoner zat even op het toilet. en 
mevrouw gaf de plantjes water. Je ziet het is zo gebeurd ook op de tweede 
verdieping. 
Voorgesteld wordt om een informatiebijeenkomst voor de mensen in de Oudenaar te 
organiseren. Jan Gentenaar is bereid om op deze bijeenkomst enkele veel 
voorkomende babbeltrucs nader toe te lichten. Zo’n bijeenkomst zou in de Witte 
Roos gehouden kunnen worden om de loopafstand voor de bewoners kort te 
houden. E.e.a. zal nader uitgewerkt gaan worden en de bewoners worden op de 
hoogte gehouden. 
 
Er was weer overlast bij de mevr. op 543-7. Ben Gebbink is langs geweest en op het 
ogenblik is alles weer rustig (Jan Gentenaar was op vakantie). 
 
Nand heeft contact gezocht met het signaleringsteam van Reigerskamp. Hij wil gaan 
inventariseren of een dergelijk signaleringsteam hier ook mogelijk is. Hiervoor zijn 
veel mensen nodig zodat je niet zo vaak aan de beurt bent. Er zal een flyer gemaakt 
worden en die zal huis an huis verspreid worden. Hierin zal een uitnodiging staan 



voor 15 november in de Ark. De wijkagent zal dan de aanwezigen informeren wat 
een signaleringsteam inhoudt en hoe zoiets werkt. Dus niet zelf "boeven" vangen 
maar alleen signaleren.  Je loopt of fietst in de avonduren met twee man een rondje 
door je wijk.  We hopen dat er veel mensen op die bijeenkomst aanwezig zullen zijn 
en dat we een goed signaleringsteam kunnen opzetten. 
 
Op 29 september is er weer de jaarlijkse skeelerronde door Maarssenbroek. Dit jaar 
is er een nieuw element aan toegevoegd namelijk de mogelijkheid om dezelfde route 
te lopen. Dit is een recreatieloop dus geen wedstrijd. De stempelpost in Duivenkamp 
zal bemenst worden door Nand, Aïcha en Cor. Mogelijk als Kessa weer opgeknapt is 
dat zij er ook weer bij zal kunnen zijn.  
 
Eén van de bewoners meld dat er naast het mooie nieuwe hek achter de Ark nog 
een kleine opening zit. Mario denkt dat dit wel zal dichtgroeien maar de ervaring leert 
dat dit een "olifanten" paadje wordt. De bewoner mag er één of twee extra paaltjes 
bijzetten om dit gat af te sluiten. Op de achtermuur van de Ark staat wat 
schuttingtaal. Dit zal met toestemming van Mario door dezelfde bewoner verwijderd 
worden.  
 
Tom meldt dat er nogal wat busjes op de parkeerplaats achter de Oudenaar staan 
waardoor de  rozenstruiken niet meer willen groeien. De busjes steken met hun lange 
achterkant over de middenstukken met rozenstruiken. Hij stelt voor om de gemeente 
te vragen weer gewone planten in de tussenvakken te zetten. Mario zal proberen in 
overleg met de busgebruikers of ze allemaal aan de buitenzijde van de parkeerplaats 
aan de zijde van Bisonspoor willen parkeren zodat de rozenstruiken in de 
tussenstukken weer kans krijgen op te bloeien. Hij zal dit met briefjes onder de 
ruitenwissers proberen te bereiken. Mocht dit niet voldoende helpen dan zal Mario de 
mensen persoonlijk proberen aan te spreken. 
 
 
 
De volgende vergadering is op 17 december met na afloop een hapje en een drankje 
om het jaar af te sluiten. 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng en sluit om 21.30 
uur de vergadering. 
 
 
 


