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In deze nieuwsbrief o.a. Buurtpreventie, speelveldje Lavashof, milieupark Born en maatregelen tegen 
wateroverlast. 

 

Buurtpreventie 
Ons Buurtpreventieteam signaleert regelmatig 
onveilige situaties die door gemeente en politie direct 
aangepakt worden. Mede daardoor nam het aantal 
woninginbraken met 60% af in onze wijk. Ook komt 
er op verzoek van het team een extra straatlantaarn 
op het kruispunt bij het zorgcentrum.  
 
Het team heeft dringend behoefte aan uitbreiding, 
zodat vaker rondes gelopen kunnen worden. Wil jij 
meedoen? Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak. 
Bijvoorbeeld als je overdag of ’s avonds met je hond 
loopt of best meer beweging kunt gebruiken. 
Bovendien krijg je meer sociaal contact met 
buurtgenoten. Er worden geen risicovolle acties van 
je verwacht.  
Meer info: info@hondsbroek-aldenhof.nl 
 

 
 
Speelveldje in het Hondsbroek bij de Lavashof 
Omdat het groenonderhoud bij dit speelveldje niet 
naar wens van de aanwonenden was hebben de 
bewoners en hun spelende kinderen overlegd wat te 
doen. Uit dit overleg kwam een verzoek om een deel 
van het groen bij het speelgedeelte te trekken en 
hier een picknicktafel en een duikelstang te plaatsen. 
In het kader van buurtparticipatie wilden de 
bewoners dan het andere deel van het groen 
aanplanten en ook onderhouden. 
Het Buurtplatform heeft na overleg dit voorstel bij de 
gemeente ingediend. Het heeft even geduurd maar 
uiteindelijk gaf de gemeente groen licht en budget! 
Inmiddels is ook al het een en ander gerealiseerd. 
We zijn heel blij met het nieuwe kunstgras met 
duikelstang en een geweldige picknicktafel. 
 

  

 
 
De jeugd maakt er al veel gebruik van. In het 
voorjaar worden nog de hinkelstenen 
geplaatst en gaan we met z’n allen plantjes 
zetten en er een klein feestje van maken. 
Alvast een dankjewel naar de medewerkers 
van de gemeente. 
 
Evaluatie zwerfafval 
“Sinds een jaar verzamel ik in de straten en 
omgeving van Hondsbroek-Aldenhof zwerf-
afval en werk ik samen met de gemeente om 
dit af te voeren. Daardoor ziet onze wijk er nu 
redelijk uit. Ik verzoek de KENT-roker om zijn 
lege pakjes niet meer op de grond te gooien 
op de weg langs de Venkebeek en op de 
Marcus Aurelius. Ik verzamelde er inmiddels 
25 en er staan toch echt voldoende 
prullenbakken. Dezelfde vraag stel ik aan de 
jeugd over de lege energiedrankblikjes bij het 
zorgcentrum en de rommel die ze achterlaten 
bij het monument bij het Geboortebos.   
 
Sinds mijn verzoek van vorig jaar ligt er 
gelukkig minder hondenpoep op de 
speelveldjes. Laten we dit zo houden, maar 
laat de zakjes met hondenpoep niet op straat 
achter. Een tip voor degene die groenafval 
dumpt op het bouwterrein bij Marcus Aurelius: 
dit kun je gratis bij de gemeente inleveren.”  
 
Dit is een samenvatting van de brief van een 
wijkbewoner. De volledige tekst vind je op 
www.hondsbroek-aldenhof.nl/nieuws 
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Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van   
Marc Moonen, Henny de Mooij en Willy Janssen. Meer informatie? Voor meer informatie over Buurtplatform 
Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK Born,  
tel. 046 - 411 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. Heb jij interesse, meld je dan svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend 
naar een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

Maatregelen tegen wateroverlast in onze wijk 
Afgelopen jaren is er regelmatig bij zeer zware 
regenbuien wateroverlast in onze wijk geweest. Om 
dit voortaan te voorkomen is al heel wat werk verzet. 
Maar er zullen nog op 2 locaties in de wijk 
rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd bij het 
trapveldje bij Tiberius en bij de Heer Ottostraat. De 
bewoners zijn via een infoavond op de hoogte 
gebracht van deze werkzaamheden. In 
december/januari start WML/Enexis met het 
verleggen van leidingen en in het 1e kwartaal van 
2017 starten de werkzaamheden bij de Heer 
Ottostraat en de aanleg van een rioolbuffer onder het 
trapveldje aan de Tiberius. Het trapveldje zal dus 
tijdelijk niet te gebruiken zijn! Daarna is de 
Bornerkapelstraat aan de beurt. De aanwonenden 
worden via een informatiebrief voor aanvang van de 
werkzaamheden op de hoogte gebracht. Hierin staan 
ook de telefoonnummers van de uitvoerders, zodat u 
altijd met uw vragen daar terechtkunt. Het 
Buurtplatform zal via Facebook communiceren. De 
gemeente zal u op de hoogte houden via Born 
Aktueel en via haar website onder ‘Werk in 
uitvoering’. 
 
Mededelingen aan lantaarnpalen 
Regelmatig worden er vrolijke berichten (bijv. 
verjaardagen) of trieste berichten (bijv. vermiste 
dieren) aan lantaarn- of verkeersbordpalen 
gehangen. Het zou prettig zijn als deze A4’tjes 
binnen een redelijke tijd verwijderd worden. 
Afhankelijk van de sterkte van het gebruikte 
plakband eindigen deze mapjes vaak tussen de 
planten, wat toch niet de bedoeling kan zijn. We 
hebben al genoeg ‘zwerfafval’ in onze wijk. 
 
Verbreding A2 
Over het project van de verbreding van de A2 
kunnen we melden dat we als platforms hebben 
weten te bereiken dat de brug die Hondsbroek-
Aldenhof met het Limbrichterbos verbindt, behouden 
blijft. Een mooi resultaat. De platforms bespreken 
momenteel de inrichting van het tracé, met o.a. de 
geluidsschermen en groenvoorzieningen langs de 
A2. Er zal nog een informatieavond georganiseerd 
worden over de plannen. Zodra we de datum weten 
zullen we dit via Facebook en onze website melden. 
 

Milieupark Born 
Momenteel wordt er binnen de gemeente 
Sittard-Geleen gekeken om de milieuparken 
van Sittard en Born samen te voegen. De 
nieuwe locatie voor het milieupark is nog niet 
bekend. Dat kan betekenen dat het milieupark 
in Born komt te vervallen. In dat geval zullen 
er inzamelvoorzieningen in de wijken komen. 
Om het milieupark in Born te behouden zal er 
geïnvesteerd moeten worden om te voldoen 
aan de wet- en regelgeving. Als Buurtplatform 
hebben we samen met de andere platforms in 
stadsdeel 1 (alle dorpen) onze zorgen geuit 
over het mogelijk verdwijnen van het 
milieupark in Born en de komst van 
verzamelpunten in de wijk, waardoor de kans 
op zwerfvuil rondom deze punten zal 
toenemen. Indien er ontwikkelingen te melden 
zijn, zullen we dit ook vermelden op onze 
website en via Facebook. 

 
 

Namens het Platform wensen we 
iedereen fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2017! 
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