Nieuwsbrief september 2014
voor Hondsbroek en Aldenhof

In deze nieuwsbrief o.a. verbeteren vijverwater, beweegtuin Adenhof, buitenspeeldag, garagesale,
actie hondenpoep en illegale vuilstort.

Vijver Aldenhof
De vijver aan Aquarius is één van de mooie locaties
in onze wijk om gezellig langs te wandelen of om
even bij te zitten. De waterkwaliteit van de vijver
kampt echter de laatste jaren met ernstige
problemen. Ondanks vele pogingen om het tij te
keren, zijn waterplanten verdwenen, is het water
troebel geworden, doemt blauwalg op en is de
zuurstofhuishouding niet optimaal. Dit zorgpunt staat
al jaren op de agenda van het Buurtplatform. Na
veelvuldig overleg met de gemeente is het nu tijd om
rigoureuze maatregelen te nemen. In het najaar
zullen
diverse
werkzaamheden
plaatsvinden
waaronder het leegpompen van de vijver en het
verwijderen en afvoeren van slib en organisch
materiaal dat nu op de bodem ligt. Na een grote
schoonmaak zal de vijver weer gevuld worden en
worden (deels nieuwe) waterplanten geplaatst.
Op vrijdag 26 september om 18.00 uur vindt op de
hoek Aquarius-Vespasianus voor belangstellenden
een informatiebijeenkomst hierover plaats. Als het
werk klaar is zal de vijver (lange) tijd nodig hebben
om een evenwichtig ecosysteem te ontwikkelen. Om
de kans op succes te vergroten willen wij met klem
vragen om de watervogels en vissen niet meer te
voeren omdat dit één van de oorzaken is die leiden
tot problemen. Wij rekenen op jullie zodat we nog
vele jaren kunnen genieten van een gezonde en
mooie vijver. Meer informatie op onze website.

Garageverkoop
Op 22 juni hebben we in ons eigen
Hondsbroek-Aldenhof de 2e garageverkoop
mogen beleven. Op een mooie, zonnige dag
hebben meer dan 70 adressen tussen 10:00
en 14:00 uur hun spulletjes, spelletjes of
zelfgemaakte lekkernijen aangeboden. De
bewonderende opmerkingen van bezoekers
van buiten onze buurt vallen deze dag op.
Fijn om van mensen met een frisse blik te
horen dat we in een mooie buurt wonen!
Naast de positieve reacties van bezoekers en
wandelaars zijn ook de reacties van de
deelnemers in de evaluatie erg positief.
Vooral de garages die speciale aandacht
hebben gehad voor versiering en de
samenwerking hebben gezocht met hun
buren, geven aan dat ze het een zeer
succesvolle en gezellige dag vonden.
De resultaten zijn voor het buurtplatform erg
motiverend om komend voorjaar 2015 voor de
derde
keer
een
garageverkoop
te
organiseren. We hopen dan op net zo’n mooi
weer en dat nog meer bewoners zullen
deelnemen aan deze gezellige dag!
Buitenspeeldag weer geslaagd
Onze buitenspeeldag op 11 juni was weer een
groot succes.
De foto's zijn te vinden op onze website
www.hondsbroek-aldenhof.nl.
De volgende Buitenspeeldag is op woensdag
10 juni 2015.

Overlast parkeren melden
Af en toe komen er bij ons platform klachten binnen
van
mensen
die
overlast
melden
van
foutgeparkeerde auto’s of hinderlijk situaties met
geparkeerde auto’s. Indien jij overlast ervaart, dan
willen we je vragen om dit eerst zelf op te lossen en
indien dit niet helpt, om het te melden bij het
meldpunt van de gemeente, via telefoonnummer 14
046. Als platform kunnen we namelijk niets doen met
individuele meldingen. Misschien ervaar jij het
namelijk wel deze overlast, maar is er feitelijk geen
overtreding. Spreek daarom ook altijd eerst de
bestuurder zelf even aan. Mogelijk is deze zich van
geen kwaad bewust is het hiermee opgelost. Indien
dit niet helpt, kun jij het meldpunt bellen. Daar
worden alle klachten centraal verzameld. Als
platform krijgen we periodiek een overzicht van het
aantal klachten per onderwerp in onze buurt. Indien
daar bepaalde klachten, die de gehele buurt
aangaan, vaker op staan, worden deze met de
gemeente besproken en zoeken we naar
oplossingen. Hierbij willen we jullie ook vragen om
een mate van tolerantie te hanteren. De straten in
onze buurt zijn openbaar en iedereen mag er
parkeren, mits dit op de plekken gebeurd waar het
mag en kan.

Hondenbezitters die het wel opruimen geven
zelfs aan plaatsvervangende schaamte te
hebben voor de mensen die het niet
opruimen. In het buitengebied mag jouw hond
in alle vrijheid zijn behoefte doen. In de wijk
kun je de hondenpoep, in een zakje, kwijt in
een van de vele prullenbakken, dus gooi
zakjes NIET in een rioolput! Het riool raakt
verstopt door plastic. De prullenbakken
worden op hun beurt weer leeggemaakt door
de gemeente, tenslotte betaal je onder andere
daarvoor juist hondenbelasting. In de
zomervakantie is het Buurtplatform een actie
begonnen met bordjes in de wijk om aandacht
te vragen voor dit probleem. Binnenkort
starten we deze actie nog een keer en kun je
de bordjes weer zien staan (lees meer op
onze website). De kosten voor het niet bij je
hebben van een zakje om de hondenpoep op
te ruimen is 90 euro. De boete voor het niet
opruimen van de hondenpoep zelf is 140 euro
en wij willen voorkomen dat je onnodig deze
kosten maakt. En zeg nou zelf, daar kun je
veel zakjes voor kopen. Als we met z’n allen
de wijk schoonhouden is ons woongenot
groter!

Dumpen (tuin)afval
Regelmatig wordt in en rond onze wijk afval gedumpt
door wijkbewoners. Ook dumpen van 'groen' afval
(gras, zand, aarde, snoeiafval) op braakliggende
grond is verboden. Het kan je een milieuboete van
130 tot 300 euro opleveren. Wie getuige is van een
dump van (tuin)afval kan dit (eventueel anoniem)
melden bij de politie of gemeente. Laten we er
samen voor zorgen dat onze wijk leefbaar en netjes
blijft en we ons afval op de juiste manier afvoeren.

€ 50.000 winnen met een prijsvraag?
Het Buurtplatform is samen met bewoners,
gemeente, Orbis en Woonpunt een plan aan
het uitwerken voor een duurzame energiebeweegtuin. Dit is in het kader van een
prijsvraag waarmee we € 50.000,- kunnen
winnen om het plan te verwezenlijken. Het
plan is om nabij het net aangelegde groenpark
tussen Orbis Aldenhof en Marcus Aurelius
een aantal elementen te plaatsen die energie
opleveren en tevens mensen prikkelen om te
bewegen. Maar die ook meehelpen om meer
interactie te krijgen tussen oude en nieuwe
bewoners en ouderen en jongeren. We zitten
inmiddels bij de laatste 5 genomineerden. Er
is door L1 een filmpje gemaakt voor ons plan.
Dat wordt op 12 oktober uitgezonden bij de
Carrousel. Om zoveel mogelijk draagvlak te
krijgen van de gehele buurt en zoveel mogelijk
ideeën uit de buurt te horen is er op maandag
29 sept. van 19:00 tot 20:30 uur een inloopinfo avond bij Orbis Aldenhof. Kom jij ook?

Honden in de wijk
Het is prachtig om te zien hoeveel mensen in onze
wijk een hond hebben. En het zijn zoveel
verschillende dat je echt kunt genieten van de
diversiteit aan viervoeters. Helaas krijgen we vanuit
de buurt nog steeds meldingen over hondenpoep die
niet opgeruimd wordt. Zowel de plantsoenendienst
als mensen met en zonder hond geven bij ons aan
last te hebben van hondenpoep op de stoep, het
gemeenteplantsoen, voortuinen en de stank die het
veroorzaakt.
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