Nieuwsbrief Pauwenkamp september 2020
Opschoondag 19 september 2020
Ook de wijkcommissie Pauwenkamp doet op zaterdag 19 september mee met de
Opschoondag in Stichtsevecht. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein van het
Niftarlake College. Jong en oud is welkom.
Veilig Pauwenkamp
De aanpak van de criminaliteit in
Maarssenbroek is thans een hot-item bij de
politie, de gemeente en de bewoners. Op 31
augustus jl. is er een extra-raadsvergadering
geweest waar dit onderwerp uitgebreid
besproken is. Burgemeester Reinders gaf
tijdens deze vergadering aan dat er achter
de schermen al veel gebeurd. Er is een
informatiecommissie samengesteld en er
gaan gesprekken met jongeren gevoerd
worden. Uit eigen waarneming van de
wijkcommissie en uit contacten met onze
wijkagent is Pauwenkamp een veilige wijk
waar het goed wonen en vertoeven is. Het
plan is een schouw in Maarssenbroek uit te
voeren. Deze wordt door de gemeente
uitgevoerd. Mocht u onveiligheidsgevoelens
ervaren binnen onze wijk (of daarbuiten)
dan kunt u de wijkcommissie (of
rechtstreeks naar de gemeente) een
berichtje sturen met uw opmerkingen.
wijkcommissie@pauwenkamp.nl
Crowdfunding AED’s
Er is totaal € 1580,- gestort door 84 bewoners.
We hebben nu, na de aanschaf, ook een
reservepot voor het onderhoud van de AED’s.
Nogmaals hartelijk dank. En weet, uw storting
is nog altijd welkom!

ATTENTIE ANNULERINGEN
Wijktafel Pauwenkamp
De op donderdag 9 oktober geplande
wijktafel in het Niftarlake College gaat
niet door wegens de Corona-crisis en
wordt verplaatst naar volgend jaar. Dit is
door de leden van de wijkcommissie in
goed overleg met de directeur van het
Niftarlake College besloten.
Halloweenfeest
Helaas gaat ook het Halloweenfeest in
Pauwenkamp wegens de Corona-crisis
niet door. We hopen volgend jaar op
betere tijden en een spetterend feest!

Kinderspeelplaatsenbeleid
Bij de vorming van het nieuwe college
van burgemeester en wethouders is er
vanaf 2021 € 600.000,- extra beschikbaar
gesteld voor het opknappen van de
kinderspeelplaatsen. Pauwenkamp was
in 2020 aan de beurt maar tijdens de
wijktafel in 2019 werd door wethouder
Hetty Veneklaas medegedeeld dat het
geld op was. Vóór het eind van 2020
komt er een nieuwe planning. De
speelplaats achter de school Het Kristal
heeft prioriteit bij de wijkcommissie.
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Overleg werkgroep verkeer
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar. Door alle Corona perikelen is er wat vertraging
opgelopen. Zodra er meer bekend is, kan u het op Facebook lezen.
Vrienden van het wijkpark
Het wijkpark Maarssenbroek vormt een 150 meter brede en 3 kilometer lange groene
buffer tussen de woonwijken Maarssenbroek en de rijksweg A2. Het is een
aaneenschakeling van vijf afzonderlijke parken, van zuid naar noord zijn dit : Boomstede,
Fazantenkamp, Reigerskamp Valkenkamp en Zwanenkamp.
Het wijkpark wordt veel bezocht door hondenbezitters, sportvissers en trimmers. Het park
heeft een zeer gevarieerde flora en een Engelse landschapsstijl. Vooral het grote aantal
gewone paden is opmerkelijk. Ook voor vogels is het een ware oase van rust omringd door
een wereld van drukte.
Nu dat we allemaal wat meer thuis zijn en in onze eigen omgeving recreëren is het
misschien een leuk idee om af en toe een handje te helpen in deze pas opgerichte groengroep, met het onderhouden van dit mooie park. Op de Facebook pagina staan leuke
berichtjes. 1 september jl. is de nieuwsbrief van augustus 2020 verschenen.
U kunt u aanmelden via Facebook of een berichtje sturen naar
vriendenwijkpark@reigerskamp.nl Zij kunnen echt uw hulp gebruiken.

Bron: https://website.bewonersstichtsevecht.nl/wijkpark-maarssenbroek/

