Nieuwsbrief juli 2016
voor Hondsbroek en Aldenhof

In deze nieuwsbrief o.a. Buitenspeeldag, garageverkoop, vijver Aquarius, A2-project en Buurtpreventie.

Garageverkoop 2016
Op zondag 26 juni vond voor de vierde keer de
garageverkoop in Hondsbroek-Aldenhof plaats. Op
ca. 90 plekken verdeeld over de gehele wijk werden
de meest uiteenlopende spullen aangeboden en op
sommige plekken kon zelfs genoten worden van een
kopje koffie, een glaasje ranja of een lekker hapje.
Hoewel de weergoden het soms lieten afweten met
van tijd tot tijd een (korte) bui, is het toch weer een
leuke en vooral gezellige dag geworden met
bezoekers vanuit de wijk, maar ook zeker met vele
belangstellenden uit omliggende plaatsen. Ook dit
jaar mochten we, naast de inmiddels ‘gevestigde
orde’, weer diverse nieuwe deelnemers verwelkomen.

Als de belangstelling vanuit de wijk groot blijft, vieren
we volgend jaar ons 1e lustrum met de 5e editie van
de garageverkoop. Begin dus alvast met sparen en
verzamelen van leuke spullen zodat we volgend jaar
een nog groter deelnemersveld hebben met dan
hopelijk een mooie zonnige garageverkoopdag 2017.
A2-project
Zoals we in de vorige nieuwsbrief reeds vermeldden,
probeert het buurtplatform actief de belangen van
onze buurt zo goed mogelijk te behartigen in het
project van de verbreding van de A2. Rijkswaterstaat
heeft aangegeven dat ze na de zomer de concrete
plannen klaar hebben. Daarbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de ingebrachte wensen van
de omgeving. De geza-menlijke platforms langs de
A2 zullen na de zomer (in september of oktober) een
(openbare) informatieavond organiseren waarbij ook
Rijkswaterstaat wordt uitgenodigd om hun plannen

toe te lichten. We horen ook graag wat jullie
als bewoners van de plannen vinden! Daarom
willen we kort na deze openbare presentatie
door Rijks-waterstaat een aparte inloopavond
organi-seren voor de bewoners van Hondsbroek-Aldenhof om te horen wat jullie vragen
en aandachtspunten zijn. Mogelijk kunnen wij
al direct een aantal vragen beantwoorden. En
anders kunnen wij die aan de orde stellen in
ons overleg met Rijkswaterstaat. Zodat we
uiteindelijk tot een verbreding van de A2
komen waar we als bewoners vooral profijt
van hebben en zo min mogelijk overlast.
De datum van de inloopavond is op dit
moment nog niet bekend. Hou daarvoor de
aankondigingen in de gaten die o.a. via onze
website en Facebookpagina worden gepubliceerd.
Vijver Aquarius
Anderhalf jaar geleden is de vijver leeggehaald om de kwaliteit te verbeteren en
sindsdien worden de ontwikkelingen in de
vijver en de waterkwaliteit scherp in de gaten
gehouden. Hier een korte update van de
status:
Momenteel zit er veel beplanting in de vijver.
Dat is deels door de gemeente aangebracht,
maar ook deels op natuurlijke wijze ontstaan
door een vrijgekomen zaadbank na het
baggeren. Dat is op zich een positieve ontwikkeling.
De gestage groei van draad- en groenalgen
wordt nog voor het begin van de bouwvakantie afgeroomd. De gemeente houdt
wekelijks de algengroei in de gaten. Het
woekerende groen op de vijver wordt veroorzaakt door Gekroesd Fonteinkruid. Voor de
zuurstofhuishouding, stabiliteit en positieve
ontwikkeling van het hele ecosysteem is dit
naast de andere waterplanten een belangrijke
soort voor deze vijver. De waterplanten
concurreren bijvoorbeeld met algen om de
aanwezige voedingsstoffen. De waterplanten
zorgen ervoor dat algen niet tot bloei kunnen
komen. Het geeft misschien nu een vreemd
beeld in de vorm van dichtgroeien, maar dit is
wel een natuurlijk verschijnsel.

Mooi kinderspektakel
Onze Buitenspeeldag was weer een geslaagd
kinderspektakel. Zo’n 150 kinderen van groot tot
klein speelden spelletjes op de afgesloten straat,
mochten stoepkrijten en konden zich uitleven op het
springkussen. Ook stond weer een team van
schminkers voor ze klaar. En wat hadden ze een
geluk met het heerlijke weer op 8 juni.
Het buurtplatform bedankt namens de kinderen alle
vrijwilligers en de gemeente voor het mogelijk maken
van dit feest. De foto’s staan op: www.hondsbroekaldenhof.nl.

Buurtpreventieteam
Het Buurtpreventieteam is nu 5 maanden actief in
Hondsbroek-Aldenhof en heeft een preventieve en
sociale functie in de wijk. Volgens onze wijkagent
Jan Gouda is het aantal inbraken in het afgelopen
half jaar flink terug gelopen. Binnenkort worden
bordjes bij de ingangen van onze wijk geplaatst,
zodat zichtbaar is dat hier een Buurtpreventieteam
actief is.

Signaleer je een onveilige situatie of iets ongewoons
in de buurt (defecte straatlantaarn, loszittende
stoeptegel, afval of verdachte auto’s, personen, etc.)
dan kun je de teamleden aanspreken of een melding
doen via de BuitenBeter-app.
Uiteraard kun je bij urgentere zaken ook direct
contact opnemen met de politie: 0900-8844.

Interesse om je aan te sluiten bij het team?
Meld je dan even via info@hondsbroekaldenhof.nl voor meer informatie.
Voor algemene informatie over de
Buurtpreventie in Sittard-Geleen, zie:
www.buurtpreventiesittard-geleen.nl
Wat doet het buurtplatform?
Als buurtplatform informeren we de bewoners
van Hondsbroek-Aldenhof zo goed mogelijk
over wat er speelt in de buurt. Veel van de
activiteiten spelen op de achtergrond en daar
merk je als bewoner misschien weinig van.
Enkele actuele zaken die spelen zijn:
> Het trapveldje naast het zorgcentrum op
Aldenhof: we maken ons sterk om eindelijk
een kwalitatief goed trapveldje terug te krijgen
op deze locatie.
> De herinrichting van het plein bij OBS De
Wissel: er wordt gezamenlijk met alle belanghebbenden en de gemeente gekeken naar
enkele aanpassingen aan het plein.
> Groenonderhoud: we maken afspraken met
de gemeente over achterstallig onderhoud.
Een van de mogelijkheden hierbij is dat
bewoners een groenperkje nabij hun huis
kunnen adopteren.
Zorgcentrum Aldenhof
Zorgcentrum Zuyderland Aldenhof heeft bij
ons aangegeven dat ze graag de interactie
met de buurt willen vergroten. De openbare
ruimte en het restaurant kunnen gebruikt
worden door mensen uit de buurt. Vraag
gerust eens naar de mogelijkheden. Het
zorgcentrum organiseert zelf op 15 oktober
een beweegmarkt, waar ook buurtbewoners
van harte welkom zijn. ’s Morgens is er een
vitaliteitstest en vanaf 14.00 uur vinden een
aantal demonstraties plaats. Loop gerust eens
binnen deze middag. Wil je op voorhand al
meer informatie, neem dan contact op met de
receptie van het zorgcentrum.
Vakantie!
De zomervakantie staat weer voor de deur!
Laten we allemaal een oogje in het zeil
houden voor de mensen die op vakantie zijn.
Dan doen anderen het als jij op vakantie bent!

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Marc Moonen, Roy Schlösser, Manuel Janssen, Willy Janssen en José Strikers. 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, Facebookpagina Hondsbroek-Aldenhof of Twitter HA_Born.
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

