
 

  

Juni 2011 - Infoblad voor Hondsbroek en Aldenhof 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor: 
Buitenspeeldag, vergunningaanvraag spooremplacement, nieuwbouwplannen zorgcomplex, realisatie 
voetpad Aquarius, realisatie AED, activiteiten agenda. 

 

 

Drukke Buitenspeeldag 2011 in 
Hondsbroek-Aldenhof 
 
Op woensdagmiddag 1 juni kwamen maar liefst 
140 kinderen naar de jaarlijkse Buitenspeeldag 
van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met 
de Nationale Buitenspeeldag wordt aandacht 
gevraagd voor een veilige en fijne woon- en 
speelomgeving voor de kinderen binnen de 
wijk. Dit jaar namen ook kinderen en 
begeleiders van de buitenschoolse opvang MIK 
deel. Mede dankzij het stralende weer werd het 
wederom een geweldige speelmiddag. Er 
waren spelletjes, een springkussen en de 
kinderen konden zich laten schminken. 
Namens de kinderen dankt het buurtplatform 
alle vrijwilligers, omwonenden en de gemeente 
Sittard-Geleen die het feest ook dit jaar weer 
mogelijk maakten. In ons online foto-album op 
www.hondsbroek-aldenhof.nl zijn de foto's van 
de speelmiddag te vinden.  
 

 
Het startsein voor de Buitenspeeldag  
 
OPROEP:  
Om ook volgend jaar weer zo'n geweldig feest 
te kunnen organiseren, is het buurtplatform 
dringend op zoek naar méér buurtbewoners die 
een handje willen helpen. Zowel in de 
voorbereiding als op de Buitenspeeldag zelf.  

 Bijvoorbeeld voor:  
• het huis-aan-huis bezorgen van            

uitnodigingsbrieven 
• het uitzoeken van spelletjes 
• het ophalen en terugbrengen van 

spellen en wegafzettingen 
• het knip- en plakwerk voor de 

spelkaarten  
• en op de middag zelf: het helpen bij 

een spel of aan de koffiekraam.  
Veel handen maken licht werk! En zonder 
vrijwilligers uit de wijk houdt alles op. 
Meld u vandaag nog aan via e-mail: 
info@hondsbroek-aldenhof.nl of bel  
046-4115120.  
 

 Diverse leuke spellen voor de kinderen 
 
Vergunningaanvraag 
spooremplacement Born 
Prorail heeft een milieuvergunning 

aangevraagd voor het rangeren, splitsen en 
opnieuw samenstellen van treinen op het 

emplacement van Born (tussen overweg 

Koningstraat en het Juliana Kanaal). Op 29 
juni om 19.00 uur organiseert de gemeente 

hiervoor een informatiebijeenkomst in het 

gemeenschapshuis in Buchten. Indien u hier 
naar toe wilt gaan, dient u zich aan te melden 

via de gemeente (tel.: 046-4777777). 

   



Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

AED is geplaatst 
Sinds 15 april hebben we een AED (hart- 

defibrillator) in de wijk. Nadat er genoeg  
opgeleide vrijwilligers waren om de AED te 

bedienen, is er een AED geplaatst. De 

vrijwilligers worden opgeroepen indien er een 
melding via het alarmnummer 112 

binnenkomt. Zij hebben vervolgens toegang 

tot de AED en kunnen de eerste hulp 

verlenen tot de ambulance arriveert. 
 
Nieuwbouwplannen zorgcomplex 
Al geruime tijd is er sprake van de komst van 

een zorgcomplex op Aldenhof. De 

ontwikkeling van de plannen lag enige tijd 
stil. Onder andere om financiële redenen 

maar ook vanwege bezwaren vanuit de wijk 

en de direct omwonenden. De bezwaren 
waren onder andere gericht op de hoogte 

van het complex, het beperkte aantal 

parkeerplaatsen, waardoor mogelijk teveel 

parkeerdruk in de wijk zou kunnen ontstaan, 
en de inpassing van groen. De gemeente 

heeft deze bezwaren meegenomen in een 

aangepast plan. Zo krijgt het complex een 
bouwlaag minder en komen er minder 

functies, waardoor de parkeerdruk lager zal 

zijn. Op 5 april heeft de gemeente haar 
plannen aan de omwonenden gepresenteerd 

en aangegeven wat de procedure is voor de 

verdere ontwikkeling. Het plan wordt nog 

formeel ter inzage gelegd en bewoners 
kunnen dan hun zienswijzen of bezwaren  

formeel kenbaar maken.  

 
Afbeelding van de ontwikkeling en de inpassing 
van het groen (voor een grotere versie: zie onze 
website) 

 

 Aanleg voetpad Aquarius 
Op verzoek van bewoners van onze wijk heeft 

het platform er bij de gemeente op 
aangedrongen om een gepland maar nog 

ontbrekend stukje voetpad op Aquarius aan te 

laten leggen door de ontwikkelaar. Het 
voetpad zou pas worden aangelegd nadat de 

gehele ontwikkeling van het zorgcentrum 

klaar zou zijn. Aangezien dit praktisch gezien 

echter los staat van deze ontwikkeling heeft 
de gemeente met de ontwikkelaar 

afgesproken dat het klein stukje voetpad nu 

toch al aangelegd werd. Een kleine actie 
uiteindelijk, maar een groot gemak voor de 

voetgangers! 
 

 
Het ontbrekende stukje voetpad is aangelegd 
 

Activiteiten agenda 
29 juni : Informatiebijeenkomst 

milieuvergunning spooremplacement Born 

5 juli    : Trefparty jongeren en bewoners van 
Werkgroep Respect in het Jongerencentrum 

Prins Bisdomstraat vanaf 19.30 uur. 
 

   
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof 
Met bijdragen van Willy Janssen en Marc Moonen 
Meer informatie? Voor meer informatie over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof:  
Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK Born, tel. 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. 


