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Zwerfvuil wijkingang  
Een dankjewel en een compliment aan ons 
wijkcommissielid Willem Bosch.  Vrijwel 
wekelijks maakt hij de wijkingang schoon. 
Helaas is de opbrengst altijd te groot.  
 

 
Wijkfeest Pauwenkamp  
Tussen twee strenge coronaperiodes in hadden de bewoners van Pauwenkamp toch op 28 augustus 2021 een 

gezellig wijkfeest op het 
middenterrein. Het weer werkte 
100% mee. Onze burgemeester  
Ap Reinders opende het wijkfeest.  
In 2022 wordt er geen wijkfeest 
georganiseerd. We sparen dit jaar 
om in 2023 een mooi feest ter 
gelegenheid van het 45 jarig bestaan 
van Pauwenkamp te vieren!! 
 
 

 
Na een lange tijd van radiostilte wordt het weer eens tijd voor een nieuwsbrief Pauwenkamp. 
Achter de schermen zijn wij zeker wel actief geweest de afgelopen Corona periode. In de zomer 
van 2021 was er een geslaagd wijkfeest. En ook Halloween is in aangepaste vorm gevierd. In deze 
Corona periode zijn er verschillende Pauwenkampers vertrokken uit de wijk en weer bijgekomen. 
Misschien hebben de nieuwe bewoners nog niet van de wijkcommissie gehoord en zijn zij 
benieuwd wat wij zoal doen in de wijk. Ik nodig hen, maar ook bewoners die hier al veel langer 
wonen, uit om eens na te denken of zij wellicht iets voor de wijk kunnen en willen betekenen. Onze 
commissie kan zeker weer wat frisse ideeën gebruiken. We komen als kleine groep bewoners 
ongeveer 3-4 keer per jaar bij elkaar. Mocht u eerst eens willen komen kennismaken, weet dat u 
van harte welkom bent!  

 
Info: Mario van Dijk, Pauwenkamp 112 of via de mail mario.van.dijk@hetnet.nl 

Opschoondag zaterdag 19 maart 2022 
 

Ook dit jaar doet de wijkcommissie Pauwenkamp weer 
mee met de Opschoondag op zaterdag 19 maart 2022. 
We starten om 10.00 uur bij het parkeerterrein van het 
Niftarlake College. Voor de kinderen is een lekkernij.  

U bent van harte welkom om de wijk 
weer netjes schoon te maken. 

Op de vrijdag daarvoor maken de kinderen van de 
basisschool De Kristal al een gedeelte van de wijk 
schoon. De leerlingen van de vier bovenbouwgroepen, 
Topaas, Granaat, Toermalijn en Olivijn doen mee. Leuk 
initiatief! En namens de bewoners: DANK! 
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Wijktafel Pauwenkamp  
In de tweede helft van dit jaar wordt er, als de Coronaregels het toelaten, weer een wijktafel georganiseerd. 
U kunt gesprekspunten doorgeven aan: ( Mario.van.dijk@hetnet.nl ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ondergrondse containers  
De wijkcommissie heeft zich 
niet gemengd in de locaties 
van de ondergrondse 
containers in de wijk. Dit is 
een individuele zaak. De 
gemeente heeft in 
november 2021 twee 
inspraakavonden in De Ark 
georganiseerd, de opkomst 
was ook uit onze wijk, groot. 
Tot op heden zijn er nog 
geen resultaten bekend van 
deze avonden. In 
Pauwenkamp is op 
verschillende plaatsen 
gekeken of de containers 
geplaatst kunnen worden. 
De wijkcommissie heeft bij 
de gemeente aangedrongen 
op een adequate 
handhaving van rommel 
rond de containers en dit 
direct te laten verwijderen.  

 

Groen in de wijk 
Op diverse plaatsen in Pauwenkamp 
zijn zieke bomen gerooid. Nieuwe 
aanplant wordt door de gemeente 
verzorgd. Verder zijn er door 
gemeente recent een aantal 
groenvakken in de wijk opnieuw 
ingeplant. Het ziet er weer verzorgd 
uit. Ook bewoners doen mee aan 
het groenonderhoud in de wijk, 
zoals aan het begin van de wijk en 
het pleintje langs het fietspad naar 
Zwanenkamp. Mooi en dank! 
De schoolpleinen van de Kristal 
worden de komende maanden 
vernieuwd. De vergroening van de 
schoolpleinen is een belangrijk punt 
voor de school. Op het schoolplein 
zijn zieke bomen inmiddels 
verwijderd. Hiervoor in de plaats 
worden door de gemeente nieuwe 
bomen geplaatst, als een natuurlijke 
zonwering.   

 

Gebiedsgericht werken 
Kort verslag uit deze 
werkgroep. Het gebiedsgericht 
werken is aan vernieuwing 
toe. De wijkcommissie blijft 
activiteiten voor de wijk 
organiseren, zoals wijktafel, 
wijkfeest, Opschoondag en 
financiële ondersteuning van 
het Halloweenfeest. Daarnaast 
houdt de wijkcommissie de 
leefbaarheid en de sociale 
cohesie in de gaten en komt 
het op voor de belangen van 
de wijk. De wijkcommissie 
betreurt het nog steeds dat de 
kinderspeelplaats achter De 
Kristal niet opgeknapt wordt 
ondanks gedane toezeggingen. 
De wijkcommissie 
Pauwenkamp heeft geen 
behoefte aan één grote 
wijkcommissie voor heel 
Maarssenbroek. 

 

UIT en voor DE WIJK 

Kleine opfrissers  

Verkeersregels op een woonerf 
- Maximum snelheid 15 kilometer 
per uur.  
- Parkeren in de daarvoor 
bestemde vakken 
- Het erf is een plek voor kinderen, 
voetgangers en fietsers. Zij mogen 
het erf over de volle breedte 
gebruiken. 
Het is belangrijk dat je als 
automobilist je rol weet binnen een 
erf. Een erf is het terrein van 
voetgangers en fietsers. 
 
 
 
 
Honden uitlaten en aanlijnen 
Binnen de bebouwde kom geldt 
een algehele opruimplicht voor 
hondenpoep. Honden mogen 
alleen los op een aangewezen 
hondenspeelplaatsen  
 
 
 
 

 

mailto:Mario.van.dijk@hernet.bl
https://www.allianzdirect.nl/autoverzekering/verkeersregels-voetgangers/

