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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 
wandeling Respect, project Burgerhart, Sinterklaas weer op bezoek, verkeersmannetjes voor veiligheid 

 
 

18 november: Wandeling met Respect 
 
Binnen de Werkgroep Respect hebben een 
aantal enthousiaste bewoners, de 
buurtplatforms, ouders en jongeren uit Born de 
handen in elkaar geslagen. De werkgroep zet 
zich in om het respect voor elkaar te 
bevorderen en zo de leefbaarheid binnen Born 
te verbeteren. Met leuke gezamenlijke 
activiteiten wil de werkgroep bereiken dat 
zoveel mogelijk bewoners eens kennismaken 
met onze ‘hangjongeren’. Deze jongeren 
worden vaak negatief bekeken en benaderd 
vanwege de overlast die een aantal van hen 
soms veroorzaakt. Wanneer je elkaar kent, kun 
je ook gemakkelijker met elkaar praten. 
Bewoners kunnen dan ervaren dat de meeste 
jongeren echt wel voor rede vatbaar zijn. 
Jongeren kunnen zich dan meer bewust 
worden van de irritaties die ze soms onbedoeld 
veroorzaken.   
 
De eerste activiteit van de werkgroep is een 
gezellige wandeling op donderdagavond 18 
november 2010. Het is de bedoeling dat 
zoveel mogelijk belangstellenden van alle 
leeftijden zich dan verzamelen voor een 
wandeling langs enkele ‘hangplekken’ van 
Born. Op deze plekken wordt door bewoners en 
jongeren gezorgd voor een versnapering en is 
er ruimte voor een praatje met elkaar.  
 
Zodra er meer details over de wandeling 
bekend zijn, worden deze gepubliceerd via de 
gemeentelijke media, Born Aktueel en via onze  
website. Schrijf 18 november alvast in je 
agenda!  
 
De werkgroep is onderdeel van het project 
‘Respect’, geïnitieerd door de gemeente Sittard-
Geleen in samenwerking met het Jongerenwerk van 
Partners in Welzijn. 

 Werkzaamheden rotonde in volle gang 
 

De planning van de werkzaamheden aan de 
rotonde is te vinden op www.sittard-geleen.nl 

 
Stand van zaken nieuwbouw Orbis 
 
Als buurtplatform volgen we de voortgang 
van de beoogde bouw van een 
woonzorgcentrum van Orbis in onze buurt. 
De gemeente heeft ons aangegeven dat 
Orbis bezig is om de plannen verder uit te 
werken. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de bezwaren van 
omwonenden, zoals de bouwmassa en 
mogelijke parkeeroverlast. De gemeente 
heeft aangegeven dat de plannen nog niet in 
voldoende mate aansluiten op de eerdere 
bezwaren uit de omgeving. Zodra dit wel het 
geval is zullen de plannen openbaar worden 
gemaakt. 
 
Onderhoud spoorbrug 
 
Het geplande onderhoud aan de spoorbrug 
wordt niet dit jaar maar in de loop van 
volgend jaar uitgevoerd. Het onderhoud is de 
verantwoordelijkheid van ProRail. Zij zullen 
het onderhoud aan de spoorbrug inplannen 
voor 2011. 
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

Burgerhart - Doe mee voor een AED 
 
In Sittard-Geleen krijgen jaarlijks zo’n 75 
mensen een hartstilstand. Van deze mensen 
overleven er nu gemiddeld 5. Met het project 
Burgerhart is de hoop dit te verhogen naar 
25 per jaar.  
 
Hiervoor is Sittard-Geleen verdeeld in 39 
zogenoemde ‘6-minutenzones’. In iedere 
zone moeten zich tenminste 30 vrijwilligers 
opgeven die kunnen reanimeren of bereid 
zijn een reanimatiecursus te volgen. Zodra er 
minimaal 30 vrijwilligers in een zone 
aangemeld zijn, plaatst de gemeente in deze 
wijk een AED (defibrillator). Door een 
oproepsysteem per SMS kunnen de 
vrijwilligers hiermee snel en adequaat 
handelen en zo de overlevingskansen voor 
de slachtoffers verbeteren.  

 
Momenteel zijn er al 3 zones gerealiseerd in 
Grevenbicht/Papenhoven, Obbicht en 
Guttecoven. In de overige wijken hebben 
zich nog onvoldoende vrijwilligers gemeld. 
Wilt u ook dat in Hondsbroek-Aldenhof een 
AED wordt geplaatst? Help ons dan om hier 
zoveel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren. 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op: 
www.sittard-geleen.nl onder de rubriek 
‘Openbare orde en veiligheid’ of gebruik bij 
de zoekfunctie het trefwoord: burgerhart. Hier 
kunt u zich ook aanmelden. 
 
          Wie bedenkt ons nieuwe logo? 
 
Het logo van het buurtplatform is aan 
verandering toe! Daarom vragen we alle 
bewoners van Hondsbroek-Aldenhof om 
creatieve ideeën aan te dragen. Stuur je idee 
uiterlijk 30 november naar het secretariaat. 
De winnaar ontvangt een cadeaubon van 
€25,-.  
 

 Sinterklaas weer op bezoek 
 
Op 1 december zal de Goedheiligman een 
bezoek brengen aan de kinderen van 
Hondsbroek en Aldenhof. Een uitnodiging 
wordt rond 5 november huis aan huis 
bezorgd. Jullie hebben dan tot 15 november 
gelegenheid om je aan te melden voor dit 
feest. Het feest zal zoals vanouds in de aula 
van basisschool "De Wissel" plaatsvinden.  
 
Verkeersmannetjes voor veiligheid 
 
Soms zie je hem opeens opduiken: een 
knalgeel kunststof verkeersmannetje 
waarschuwt automobilisten dat er kinderen 
buiten spelen. Het idee is dat automobilisten 
gas terugnemen als ze hem aan de weg zien 
staan. Geen overbodige luxe in onze wijk 
waar helaas nog steeds te hard wordt 
gereden. Het buurtplatform heeft 2 
verkeersmannetjes ter beschikking. Iedereen 
die een keer de mannetjes in zijn straat wil 
neerzetten, kan contact opnemen met het 
secretariaat. 

 
Verkeersmannetje aan het werk 

 
6 november: Landelijke Natuurwerkdag 
 
Een ochtend werken in de natuur in onze 
omgeving. Een leuke en nuttige dag voor jong 
en oud. Voor verdere informatie kijk op onze 
website en op www.natuurwerkdag.nl. 
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