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In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor: buitenspeeldag, jongerenwerk, zorgcentrum, burgernet, verbreding 
A2 en een mooi bewoners initiatief 
 

Buitenspeeldag Hondsbroek-Aldenhof weer 
bijzonder gezellig  
 

 
 
Voor de kinderen van de Bornse wijken Hondsbroek 
en Aldenhof was er op woensdag 13 juni 2012 weer 
een hele geslaagde Buitenspeeldag. Dit gebeurde op 
initiatief van het buurtplatform in het kader van de 
Nationale Buitenspeeldag. Zo’n 120 vrolijk 
geschminkte kids vermaakten zich uitstekend op de 
afgezette straten met verschillende spelletjes, 
stoepkrijt en een groot springkussen. Het 
buurtplatform dankt namens al deze kinderen de 
papa’s, mama’s en grotere kinderen en de andere 
buurtbewoners die geholpen hebben om deze 
middag te doen slagen. En tevens de gemeente 
Sittard-Geleen voor haar financiële ondersteuning. 
Je kunt de foto’s van deze middag bekijken op: 
www.hondsbroek-aldenhof.nl     
De volgende buitenspeeldag is op woensdag 12 juni 
2013. Graag tot volgend jaar! 
 

 
Veel lol tijdens de buitenspeeldag 

 

Jongerenwerk Born 
De kelder van het gemeenschapshuis van Born is 
een ontmoetingsplek voor jongeren. Het 
Jongerenwerk van Partners in Welzijn is daar ook 
aanwezig. Om contacten te leggen, signalen op te 
pikken en daar iets mee te doen. Bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van talenten, activiteiten organiseren of 
jongeren leren omgaan met structuren, afspraken  

 nakomen en groeien naar zelfstandigheid. Ook is 
het jongerenwerk een luisterend oor of steun in de 
rug. Daarnaast is er tienerwerk voor kinderen van 
12 t/m 15 jaar met maandelijkse activiteiten. Dit 
tienerwerk heeft vooral een preventieve functie. 
Meer informatie is te vinden via onze website: 
www.hondsbroek-aldenhof.nl of stel uw vragen 
aan Jongerenwerker Ben Dautzenberg via e-mail: 
bdautzenberg@piw.nl. 
 

Inloopbijeenkomst zorgcentrum Aldenhof 
Dinsdag 12 juni vond er een inloopbijeenkomst 
plaats over de bouw van het woonzorgcentrum 
Orbis Aldenhof in Born. Er waren impressies  en 
een presentatie te zien van het toekomstige 
centrum. Geïnteresseerden konden vragen stellen. 
De avond werd goed bezocht door omwonenden 
en geïnteresseerden uit Born. Wilt u meer weten 
over het bouwplan en de invulling van het nieuwe 
zorgcentrum? Alle beschikbare actuele informatie 
zullen we steeds op onze website zetten: 
www.hondsbroek-aldenhof.nl  
 

Plannen verbreding A2 
Al vele jaren wordt er op bestuurlijk niveau 
gesproken over een verbreding van de 
autosnelweg A2 tussen knooppunt  Het Vonderen 
en Kerensheide. Dus ook langs onze wijken 
Hondsbroek en Aldenhof. Die discussies leidden in 
2011 tot de opening van de spitsstroken. Ook 
wordt knooppunt Kerensheide momenteel 
uitgebreid met een fly-over in de richting 
Eindhoven-Heerlen en een extra rijstrook in beide 
richtingen. 
 
Onlangs werden de eerste -nog niet definitieve- 
plannen bekendgemaakt voor de uitbreiding van 
dit stuk van de A2 tot drie volwaardige rijbanen 
plus een vluchtstrook voor het hele traject. Daarbij 
moeten ook bestaande viaducten worden 
aangepast of vervallen. Waarschijnlijk nog voor de 
zomervakantie wordt definitief besloten of deze 
plannen voor de verbreding doorgaan. Omdat er 
ook een aantal aandachtspunten voor onze wijken 
Hondsbroek en Aldenhof zijn, zullen wij als 
platform de ontwikkelingen op de voet volgen en u 
via onze website en nieuwsbrieven op de hoogte 
houden.  
Voor meer details, contactinformatie en actuele 
informatie over dit project 'Aanpak A2 Midden-
Limburg'  kunt u ook terecht op de website: 
www.aanpaka2middenlimburg.nl  



 

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van  
Roy Schlösser, Marc Moonen 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. 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  

Bewonersinitiatief 
Een aantal weken geleden ontvingen de bewoners 
van Aquarius een brief van ‘de buren’. 
Hierin werd een oproep gedaan om met de 
omwonenden van de vijver op Aquarius geheel 
vrijwillig een schoonmaakactie te starten. 
Het doel van deze spontane bewonersactie was om 
de vijverrand en de stoepen voor de vijver schoon te 
spuiten zodat het geheel er weer netjes bij komt te 
liggen. 
De oproep was om dit te doen voor het stukje voor 
de eigen woning (vele handen maken licht werk). 
Op zaterdagochtend 26 mei kwamen de eerste 
bewoners gewapend met hogedrukspuit al vroeg 
naar buiten, snel gevolgd door een aantal buren. 
Het weer zat gelukkig mee en tegen het middaguur 
waren vele bewoners gezamenlijk bezig om de boel 
schoon te maken. 
Onkruid werd uitgetrokken, de vijverrand werd 
schoon gespoten en op sommige plekken ook nog 
de stoep en de witte blokken langs de straat. 
Een gezellige boel met koffie, thee, fris, hier en daar 
wat lekkers en vele positieve reacties van 
wandelaars en andere omwonenden. 
Aan het eind van de dag zag het er weer heel anders 
uit rondom de vijver. Een aantal bewoners, die op de 
dag zelf verhinderd waren, heeft in de dagen erna 
nog hun eigen stukje schoongemaakt. 
Al met al een heel geslaagde spontane actie, die 
wellicht navolging vindt op andere plekken in de wijk. 
 

 
Mooi initiatief van de bewoners 

Wat is Burgernet? 
Burgernet is een samenwerking tussen burgers, 
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- 
en werkomgeving te bevorderen. Hierbij gebruiken 
zij een telefonisch netwerk van inwoners en 
(medewerkers van) bedrijven. De politiemeldkamer 
start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak 
of een vermist kind, een Burgernet-actie. 
 
Wanneer u bent aangemeld als lid van Burgernet, 
krijgt u direct een ingesproken bericht of een sms 
via de (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek 
uit te kijken naar een duidelijk omschreven 
persoon of voertuig. Ziet of hoort u iets dat 
hiermee te maken kan hebben, dan geeft u dit 
direct door via een gratis nummer. Agenten die op 
dat moment met het incident bezig zijn, kunnen 
dan nog gerichter hun actie vervolgen. 
Via Burgernet kunnen alerte burgers een directe 
bijdrage leveren. Zij fungeren als vele extra ogen 
en oren op straat. Dankzij hun inzet zijn al diverse 
verdachten op heterdaad door de politie 
aangehouden, vermiste personen opgespoord en 
is nuttige informatie verstrekt aan de politie. 
Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernet-
actie bericht wat het resultaat van de actie is 
geweest. 
 
Aanmelden voor Burgernet? 
Inwoners, maar ook mensen die werken in Sittard-
Geleen, kunnen zich aanmelden voor burgernet op 
www.burgernet.nl. 
 

Verhoging geluidswal Jupiter 
De geluidswal tussen het spoor en Jupiter zal 
worden opgehoogd ter hoogte van de spoorbrug. 
Momenteel loopt de geluidswal in hoogte af 
richting de brug. Ter hoogte van de brug is de 
geluidswal vervolgens heel laag. Dit veroorzaakt 
geluidoverlast bij passerende treinen. De 
gemeente heeft toegezegd dat de hoogte 
doorgetrokken zal worden. Dit zal plaatsvinden 
nadat de spoorbrug gerenoveerd is. 
 

Zomervakantie 
Namens het Buurtplatform wensen we alle 
bewoners een hele fijne vakantie. 

   


