
November 2011 - Infoblad voor Hondsbroek en Aldenhof     

 

 

 

 
 

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor: spoorbrug renovatie, sinterklaasfeest, hondendroom, buurtontbijt, 
ProRail, 30 km-zone, geluidswal Jupiter, bestemmingsplan en trefparty met jongeren. 
 

Spoorbrug renovatie 
De brug over het spoor is aan een onderhoudsbeurt 
toe. Dit was eigenlijk voor 2011 gepland, maar zal nu 
in het voorjaar van 2012 worden uitgevoerd. Het 
metaal zal geconserveerd worden (o.a. een nieuwe 
coating of verflaag). Daarnaast wordt het wegdek 
van de fietsstroken opnieuw geasfalteerd. De 
fietspaden aan de centrumzijde zullen, net als aan 
de oostzijde van de brug, gescheiden worden van de 
rijbaan. Als laatste zal het wegdek voor de auto’s 
vernieuwd worden. Door de werkzaamheden zal de 
brug enige tijd afgesloten worden voor alle verkeer. 
Hoelang en wanneer dit precies zal zijn, is nog niet 
bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen 
we dit communiceren. 
 

 
 

Sinterklaasfeest 
De hoeveelheid welkomstfeesten voor Sinterklaas 
wordt ieder jaar meer bij  werkgevers, verenigingen 
enz. Ouders moeten vaak kiezen welk feest ze met 
hun kinderen bezoeken. 
Omdat de laatste jaren een afnemende 
belangstelling voor het sinterklaasfeest van het 
platform was, heeft het bestuur besloten het 
Sinterklaasfeest niet meer te organiseren. 
Wij betreuren dit zeer maar de kosten en energie die 
een grote groep vrijwilligers in de organisatie moeten 
steken, wegen niet op tegen het aantal aanwezige 
kinderen. 
 

Geluidswal Jupiter 
De gemeente en ProRail hebben overeenstemming 
bereikt over het verlengen van de geluidswal tussen 
het spoor en Jupiter  nabij de spoorbrug. Dit is een 
resultaat van gesprekken tussen bewoners en de 
gemeente over geluidsoverlast van het spoor.  
 
 

 De geluidswal loopt momenteel niet helemaal door 
tot aan de spoorbrug. Deze zal nu wel 
doorgetrokken gaan worden. Hierdoor zal 
geluidsoverlast minder moeten worden. De 
planning van deze werkzaamheden zal afgestemd 
worden met de renovatie van de spoorbrug. 
 

Hondendroom 
Ik ben een hondje en heb een baasje. Ik droom 
van lekker lange wandelingen in het groen. Dat 
kan buiten de bebouwde kom en daar mag ik ook 
loslopen. Ik mag niet door de akkers rennen (vindt 
de boer niet leuk) en niet naar andere hondjes 
happen of in de kuiten van joggers bijten, want dan 
moet ik aan de lijn. Binnen de bebouwde kom 
moet ik wel eens een poepje doen. Maar in onze 
wijk zijn geen honden wc’tjes. Mijn baasje moet 
dus dat poepje opruimen en het plastic zakje met 
mijn keuteltje in de afvalbak gooien en niet op 
straat of in het riool. Ik probeer dus om een braaf, 
lief en net hondje te zijn, maar dan moet mijn 
baasje wel meewerken! 
 

Buurtontbijt 
De woningvereniging WBG heeft 15 okt. jl. een 
buurtontbijt georganiseerd voor bewoners rond de 
Lavashof en het speelveldje aan het 
Hondsbroek/Geentstraat. Dit naar aanleiding van 
een leefbaarheidonderzoek van de WBG onder 
haar huurders. Het was een geslaagde ochtend 
met goede opkomst. De jeugd heeft enthousiast 
klimop en narcissen in de twee perken naast de 
speeltoestellen geplant. Er wordt nog een 
afrastering geplaatst ter voorkoming van 
hondenpoep in het groen! Foto’s van deze ochtend 
worden op onze website geplaatst. 
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Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van  
Marc Moonen, Henny de Mooi, 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. 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  

Vergunning aanvraag ProRail  
De gemeente is nog bezig om de milieuvergunning 
voor ProRail verder voor te bereiden en uit te 
werken. Dit heeft meer voeten in aarde dan 
verwacht. Begin 2012 is de gemeente voornemens 
om nogmaals een informatie bijeenkomst te 
organiseren, om de stand van zaken toe te lichten. 
Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie 
informeren. 
 

 
 

Herfst 
De tuin wordt weer gesnoeid en aangeharkt. De 
vogeltjes stellen het op prijs dat u uw tuin niet 
helemaal schoonmaakt, want anders kunnen ze 
geen zaadjes meer vinden. Grof snoeiafval kan van 
17 oktober tot 17 december gratis ingeleverd worden 
bij het milieupark in Born. 
De gemeente zal tot begin december elke week op 
vrijdag een veegmachine inzetten om de gevallen 
bladeren op de openbare weg te verwijderen. Bij 
zware bladoverlast kunt u ook de Servicelijn van de 
gemeente bellen. 
 

Maak plaats, maak plaats ….want ik heb toch 
zo’n verschrikkelijke haast…. 
Beste buurtbewoners, de scholen zijn weer 
begonnen en onze jeugd fietst weer volop door de 
wijk op weg naar de diverse bestemmingen. Als 
ouder ben je altijd blij wanneer jouw kind weer 
heelhuids thuiskomt.  

 
Veel fietsers schrikken regelmatig van het 
verkeersgedrag van automobilisten. Onze wijk is 
een 30-km wijk, duidelijk aangegeven met 
verkeersborden. De verkeersregels in de 30 km–
zones zijn o.a.: de maximumsnelheid is 30 km/uur 
en de kruispunten zijn gelijkwaardig.  
Dat wil zeggen: alle bestuurders van rechts, dus 
ook fietsers hebben voorrang! Beste buurtbewoner 
in een auto: let op uw snelheid en geef fietsers van 
rechts ook voorrang!!!!! Opletten bij ‘De Ster’, want 
daar geldt een voorrangssituatie voor de 
Koningstraat t.o.v. de Molenstraat en Postweg. 
 

Bestemmingsplan 
De inwoners van Born, Buchten en Holtum hebben 
van de Gemeente een brief ontvangen m.b.t. het 
bestemmingsplan Born-Buchten-Holtum. Het 
voorontwerp ligt sinds 20 oktober ter inzage op het 
stadskantoor in Born. Gedurende de 
inspraaktermijn kunt u reageren op dit plan. 
 

Trefparty inwoners en jongeren van Born 
Op dinsdagavond 22 november organiseert 
Werkgroep Respect voor de tweede keer een 
gezellige Trefparty voor jong en oud van 19.30 tot 
22.30 uur in het Jongerencentrum in de kelder van 
het gemeenschapshuis aan de Prinsbisdomstraat 
5 te Born. Bij een drankje en een hapje wordt 
iedereen uitgedaagd voor een spelletje darts, 
tafelvoetbal of biljart en natuurlijk voor een 
informele kennismaking met elkaar. Iedereen die 
het belangrijk vindt dat Born leefbaar blijft voor 
jong en oud is bij deze uitgenodigd voor deze 
avond. Aanmelding is niet nodig, dus graag tot 
ziens! 
 

Bel de Servicelijn 046-4777777 van de 
gemeente voor alle zaken waar u last van 
heeft in de openbare ruimte zoals afval, 
overhangende struiken, losliggend trottoir, 
gevaarlijke verkeerssituaties enz.  
 
 
 
 

   


