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Geslaagd Halloweenfeest 28 oktober 
 

Ook dit jaar is het Halloweenfeest in Reigerskamp weer goed bezocht, 
mogelijk ook omdat het weer toch nog enigszins meewerkte. Er waren weer 
veel “engerds” op de been om de bewoners wat felbegeerd snoep af te 
troggelen. Nadat alle deelnemende bewoners de stuipen op het lijf waren 
gejaagd, konden de “engerds” en hun begeleiders nog nagenieten van 
chocolademelk of glühwein met wat lekkers erbij, op de nieuwe locatie vlakbij 
de bushalte. Onze complimenten gaan uit naar het nieuwe heksenteam dat de 
organisatie dit jaar voor het eerst in handen had. Ze zijn met vlag en 
bezemsteel geslaagd! Het is de bedoeling om het ook volgend jaar weer 
lekker griezelig te gaan maken en dan rekenen onze heksen weer op heel erg 
veel enge “engerds”! 
 
Lekker sporten op zondag 
 

Op de Facebook pagina voor Reigerskamp lazen we de volgende leuke oproep om gezellig met de 
kinderen te sporten op de zondagmorgen (maar zonder kinderen mag natuurlijk ook) : 
 

“ KOMEN JULLIE ZONDAG OOK?????? 
Elke zondagochtend organiseren mijn man en ik een GRATIS 24Fitcamp voor ouders met hun 
kinderen! Lekker sporten in de buitenlucht en vooral veel sportplezier hebben met het hele 
gezin! 
Deze 24fitcamp Reigerskamp Kids houdt in: GRATIS work-out voor ouders met hun kinderen; 
Geen langdurende verplichting; Voedingsadvies; Individuele begeleiding; Fitcheck (Verplicht, 
1x per maand); Deelname geschiedt op eigen risico; Ouders blijven verantwoordelijk voor hun 
kinderen; Iedereen traint op zijn eigen niveau; We respecteren elkaar; We vieren je succes 
en hebben vooral veel FUN-FUN-FUN; GRATIS sporten voor IEDEREEN (ook voor mensen 
zonder kinderen). Elke zondag van 10.00 – 11.00 uur op het sportveldje achter de Lidl 
Reigerskamp. 
(en bij slecht weer in de parkeergarage bij De Dirk in Bisonspoor). Meenemen: bidon met 
water, matje/handdoek. Meld je aan op de Facebook pagina van 24fitcamp Reigerskamp Kids, 
dan blijf je op de hoogte. Geef je op bij het evenement, bij slechte weersverwachtingen 
wordt de locatie uiterlijk om 9u15 gewijzigd en bij te weinig aanmeldingen/ziekte wordt het 
evenement om uiterlijk 9u15 geannuleerd. 
WIN WIN WIN-actie: 
- Neem jij de meeste mensen mee? Dan belonen we jou ! Ben jij er altijd en heb je de beste 
resultaten? Dan win je wat leuks!; Meld je nu aan!; Wie neem jij mee? ” 
https://www.facebook.com/groups/24FitcampReigerskampKids/  
 

https://www.facebook.com/groups/24FitcampReigerskampKids/


 
Snoeibeleid openbaar groen 
 

Tijdens de wijktafel van vorig jaar waren er nogal wat bewoners met vragen over gemeentelijk 
groen dat over hun tuin hangt. Over wat er nu wel en niet kan/mag hebben wij van de gemeente de 
volgende informatie ontvangen: 

 

• Als bewoners overlast ervaren van openbaar groen dan kunnen zij het beste een melding doen 
via fixi. Dat kan ook via www.stichtsevecht.nl   (melding leefruimte).  

• De toezichthouders beoordelen/bekijken de situatie en geven indien nodig een opdracht aan 
de aannemer om overhangend groen te snoeien.  

• Als het gaat om bomen kijk dan op: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/veelgestelde-
vragen_42575/item/kan-er-gesnoeid-of-iets-aan-het-groen-gedaan-worden_2431.html   Hier 
vindt u meer informatie over wanneer wel en niet gesnoeid wordt. Ook staat hier dat er geen 
bomen worden gesnoeid indien u van plan bent om zonnepanelen te plaatsen. Klik hiervoor 
ook op de link “zonnekaart”. 

• Bomen in de openbare ruimte dienen het algemeen belang en worden in een gezonde staat 
gehouden. Wanneer er overlast wordt ervaren door bewoners wordt de situatie bekeken en 
wordt de boom na beoordeling eventueel op de snoeilijst gezet.  

• Wanneer bewoners initiatieven hebben om het openbaar groen kleurrijker te maken: neem 
eens een kijkje op www.kleurrijkbuiten.nl    Onze groenaannemer werkt graag mee. 

 

Belangrijk aspect is in ieder geval dat er nooit gezonde bomen worden gekapt. Kappen gebeurt 
alleen als de boom ziek is en daardoor een gevaar kan gaan opleveren voor de omgeving. Dit jaar 
zijn in heel Stichtse Vecht heel veel struiken en bomen gesnoeid en zijn er veel bomen gekapt, 
waarvoor in de meeste gevallen een boom wordt teruggeplaatst. 

 
Onze nieuwe wijkagent Julian Steenbeek stelt zich voor 
     

Ik ben Julian Steenbeek, wijkagent Maarssenbroek. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de 
wijken Pauwenkamp, Reigerskamp, Spechtenkamp en Valkenkamp.  
 

Als politieagent is mijn primaire taak het opsporen van 
strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde en hulp 
verlenen aan hen die dit behoeven. Als wijkagent is mijn taak 
breder.  Zo onderhoud ik contact met ketenpartners zoals de 
gemeente, het jongerenwerk, het sociaal wijkteam en de 
woningbouwverenigingen. Dit contact is belangrijk om 
eventuele problemen in de wijk vroegtijdig aan te pakken en 
waar mogelijk te voorkomen.  
 

Wie ben ik?   In 2009 ben ik mijn politiecarrière begonnen en 
sinds 2011 werk ik in Maarssen. Ik ben begonnen als 
surveillant en sinds 2015 werk ik in de incidentenafhandeling 
(voorheen noodhulp). Ik ben actief als biker en daarom ken ik 
de wijken op mijn duimpje. Naast mijn reguliere 
werkzaamheden, zit ik ook bij de mobiele eenheid.  
 

Ik vind contact met de inwoners van Maarssen belangrijk. Dit 
moet zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarom ben ik zeer 
actief op sociale media. Bereikbaarheid staat bij mij hoog in het vaandel. Heb je mij nodig? Dan 
kun je altijd een berichtje sturen via de Facebookpagina Politie Stichtse Vecht of telefonisch 
contact zoeken via 0900-8844. Binnenkort is het ook mogelijk om op www.politie.nl een 
contactformulier in te vullen. Ik doe mijn best om dan zo snel mogelijk te reageren.  
 
De wijkcommissie heet hem van harte welkom. 
 
 

Wat is er te doen in Maarssenbroek? 
 

 Met het programma van “Kom Erbij” kunt u zien welke activiteiten er worden georganiseerd in 
Maarssenbroek. De nieuwe editie is inmiddels uitgekomen en de link hiervan vindt u op pagina 3 
van onze website via  www.reigerskamp.nl   

 Nieuwsgierig naar nog meer nieuws over Reigerskamp? Bezoek ook de facebookpagina voor 
Reigerskamp. Dus neem ook hier eens kijkje en vindt u het leuk, meldt u dan aan.  
Let wel: deze facebookpagina Reigerskamp staat los van de wijkcommissie Reigerskamp.  

http://www.stichtsevecht.nl/
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/veelgestelde-vragen_42575/item/kan-er-gesnoeid-of-iets-aan-het-groen-gedaan-worden_2431.html
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/veelgestelde-vragen_42575/item/kan-er-gesnoeid-of-iets-aan-het-groen-gedaan-worden_2431.html
http://www.kleurrijkbuiten.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.reigerskamp.nl/


 
Resultaat bijeenkomsten over kinderspeelplaatsjes Reigerskamp     
 

Na de diverse inloopbijeenkomsten die dit jaar gehouden zijn met betrekking 
tot de kinderspeelplaatsjes, hebben wij nu van de gemeente bericht ontvangen 
dat de uitvoering hiervan in het voorjaar van 2018 zal gaan plaatsvinden. Met 
de informatie die tijdens de bijeenkomsten verkregen is van zowel de 
bewoners als de gemeente, is de leverancier momenteel de plannen aan het 
uitwerken. Het plaatsen van de speeltoestellen gaat gelijktijdig met het 
aanbrengen van een ondergrond. Verder is besloten dat bij de herinrichting 
van de speelplekken in Reigerskamp, in de komende periode op de speelplek 
bij Reigerskamp nr. 125 een aantal bomen zal worden verwijderd. Het najaar 
en de winter zijn hiervoor de meest gunstige periode. 
 
 
Opnieuw asfalteren fietspaden 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de aanstaande vervanging van de toplaag van het  
fietspad vanaf de Lidl naar Fazantenkamp en van het fietspad vanaf het scholeneiland naar het 
tunneltje onder de Vogelweg richting Bisonspoor. 
Inmiddels is het pad van de Lidl naar Fazantenkamp al van een nieuwe toplaag voorzien en ligt het 
er weer strak en glad bij. 
Het fietspad vanaf het scholeneiland naar het tunneltje onder de Vogelweg richting Bisonspoor 
verkeerde echter in een dermate slechte staat dat alleen een nieuwe toplaag niet voldoende zou 
zijn en daarom is al het oude asfalt eruit gehaald en het zal worden vervangen door een compleet 
nieuw wegdek.  Maar helaas, toen gooide het slechte weer van afgelopen weken roet in het eten, 
en kon er niet geasfalteerd worden. 
We hopen dat het er zeer binnenkort toch van komt.  Sinterklaas kan wonderen doen, maar heeft 
al verklaard dat dit toch wel al te veel voor hem en zijn Pieten is.  Dus het is wachten op wat beter 
weer en op de aannemer die er gang in zet. 
 


