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In deze nieuwsbrief o.a. Vrijwilligersprijs 2013 gemeente Sittard-Geleen, werkgroep Buitenspeeldag,
gladheidsbestrijding, zorgcentrum Orbis, vuurwerk, dierenwelzijnscentrum en herbeplanting geluidswal.

Stemmen voor Henny
Ons platform-lid
Henny de Mooij
uit de
Geentstraat is
terecht een van
de drie
genomineerden
voor de
Vrijwilligersprijs
Sittard-Geleen
2013. Zij is al
vele jaren een
hele betrokken buurtbewoonster die zich op
diverse fronten verdienstelijk maakt voor anderen.
Voor het Buurtplatform, maar ook voor o.a. het IVN
en de EHBO. Ze is ook gastvrouw voor Museum
Het Domein en Podium Kerk Grevenbicht. Zij zet
zich altijd vol overgave in voor de natuur rond de
wijk en bijna alle kinderen van de wijk zijn wel eens
door haar geschminkt op onze Buitenspeeldag. Via
www.devrijwilligersprijs.nl kun je t/m 18 december
je stem uitbrengen. Stem jij ook mee voor deze
kanjer? Zij verdient het!
Melden per app
Het is nu nóg eenvoudiger om problemen of
gevaarlijke situaties in je leefomgeving te melden
bij de gemeente: met de gratis apps
‘makkelijkmelden’ of ‘buitenbeter’ op je
smartphone kun je snel een foto, de locatie en
omschrijving doorsturen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste
nieuws uit jouw wijk? Kijk dan op onze
Facebookpagina:
www.facebook.com/hondsbroekaldenhof

Gladheidsbestrijding
Na afgelopen winter heeft het Buurtplatform in
overleg met de gemeente de route van de
gladheidsbestrijding weten aan te passen. Het
gemeentelijk beleid is erop gericht dat de
hoofdroutes geveegd of gestrooid worden.
Woonstraten worden in principe niet
meegenomen in de gladheidsbestrijding.
Uitzondering zijn straten met scholen en
seniorencomplexen. We hebben
geconstateerd dat de seniorencomplexen aan
Hondsbroek/Geentstraat en aan de Jan van
Salmstraat niet in de veegroute waren
opgenomen. In goed overleg zijn deze straten
nu wel opgenomen. Let wel, bij extreme
sneeuwval of onverwachte gladheid zal de
prioriteit niet bij woonstraten liggen, maar bij
de doorgaande routes. Hopelijk zal dit
bijdragen aan een verkeersveilige winter!
Vuurwerk met oud en nieuw
Let op veiligheid voor mens en dier. Vuurwerk
mag alleen worden afgestoken op
oudejaarsdag van 10 uur ’s morgens tot 2 uur
’s nachts. Zorg goed voor je huisdieren.
Honden uitlaten aan de lijn (ook in het
buitengebied). Houd katten binnen: dus
kattenluikjes dicht! Want als dieren buiten
schrikken van de knallen loop je het risico ze
kwijt te raken of dat ze bv. onder een auto
lopen. Ruim ’s nachts, na afloop van het
afsteken, ook de resten op. Vuurwerkafval kan
gevaarlijk zijn. De jeugd is er op
nieuwjaarsdag als de kippen bij om de resten
nog eens uit te proberen.
Voetpad Bornerkapelstraat –
Marcus Aurelius
De vlag kan bijna uit! De gemeente heeft
toegezegd dat dit voetpad nu echt zal worden
aangelegd: in week 51 dit jaar en anders in
week 2 van 2014. Het zal worden verhard met
klinkers/tegels en voorzien worden van
fietssluizen.

Orbis Zorgcentrum
Medio januari zullen de bewoners van St. Maarten
verhuizen naar het Orbis Zorgcentrum in Aldenhof.
Vooruitlopend op de komst van onze nieuwe buren
is er de afgelopen maanden diverse keren overleg
geweest tussen omwonenden, gemeente en
Buurtplatform om het groen tussen het
Zorgcentrum en de Marcus Aurelius op een goede
manier in te vullen. Door goed en constructief
overleg is er een plan met een breed draagvlak bij
Orbis, Aannemersbedrijf Jongen, gemeente en
bewoners gevonden. We hebben grote waardering
voor de wijze waarop alle partijen open stonden om
naar elkaars wensen te luisteren.
Dierenwelzijnscentrum
De afbouw van het dierenwelzijnscentrum
nadert zijn laatste fase. De opening zal in januari
2014 plaatsvinden. Meer informatie hierover zal in
de pers verschijnen. Als je eens een wandeling
maakt door ‘De Rollen’ heb je nu nog een uitzicht
op de achterkant van het gebouw. Later zal dit door
de beplanting niet meer mogelijk zijn.

Heraanplant geluidswalJupiter/
Aldenhofweg
Eindelijk was dit voorjaar (na 4 jaar overleg!)
de wal aangeplant. Zie onze vorige
nieuwsbrief. Onze blijdschap was echter van
korte duur. Na een té grondige maaibeurt
waren we weer terug bij af. Maar als alles nu
volgens plan verloopt, wordt de wal vóór de
kerst opnieuw aangeplant. Dus vol
verwachting klopt ons hart….
Werkgroep Buitenspeeldag zoekt hulp
Op 11 juni 2014 doen we weer mee met de
Nationale Buitenspeeldag, maar… ons
werkgroepje zoekt dringend ondersteuning bij
de organisatie. Wil jij ons helpen? Laat dit dan
nu alvast even weten via info@hondsbroekaldenhof.nl of 046-4115120

Namens het Buurtplatform wensen we
alle bewoners hele fijne feestdagen en
alvast een gelukkig en gezond 2014!
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Marc Moonen, Henny de Mooij, Willy Janssen, en José Strikers. Voor meer informatie over Buurtplatform
Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK Born, tel. 046411 51 20, e-mail: info@hondsbroek-aldenhof.nl. Of kijk op onze website www.hondsbroek-aldenhof.nl
Het Buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, meldt u dan svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend
naar een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

