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Vijver Aquarius

Drukke Buitenspeeldag

Nu het weer voorjaar is kunnen de vijverwerkzaam
heden aan de Aquarius weer vervolgd worden. De
vijveroverloop is verbeterd en een aantal weken geleden
is de fontein weer teruggeplaatst nabij de brug. Aan de
oeverkant zijn stortkeien gelegd waarop vervolgens
mosselen zijn uitgezet en op 22 mei zijn diverse soorten
water en oeverplanten in de vijver geplant.

We kijken terug op een geweldige Buitenspeeldag.
Maar liefst 140 kinderen namen deel aan de
spelletjes, leefden zich uit op het springkussen en
lieten zich schminken, nadat wethouder Noël
Lebens het startschot gegeven had. De stralende
zon maakte het feest op de Jan van Salmstraat
compleet. De ijsjes en 40 liter ranja waren dus
geen overbodige luxe. Namens de kinderen
bedanken we alle vrijwilligers en de gemeente
SittardGeleen voor het mogelijk maken van dit
feest. De foto’s zijn te vinden op onze website:
www.hondsbroekaldenhof.nl
.

De waterplanten in combinatie met de mosselen
moeten zorgen voor een betere waterkwaliteit.
Zoetwatermosselen spelen bijvoorbeeld een grote rol bij
biologische waterzuivering door zwevende slibdeeltjes
op te nemen en deze als samengeklonterd steviger
materiaal weer uit te scheiden, waardoor het water
schoner wordt. Er zal zich nu een nieuw ecologisch
evenwicht moeten gaan instellen in de vijver. Dit proces
zal echter wel nog de nodige tijd vergen. De komende
tijd zal de gemeente samen met de ecoloog de vijver
blijven volgen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om
weer een gezonde, heldere en mooie vijver in onze wijk
te hebben waar we allemaal van kunnen genieten.

Buurtpreventie

Bij dezen daarom ook nogmaals de oproep om
niets in de vijver te gooien, geen vissen uit te zetten
en eenden of andere watervogels niet te voeren!

De gemeente SittardGeleen is in 2015 van start
gegaan met het project Buurtpreventie. Voor meer
informatie zie de gemeentelijke site:
www.buurtpreventiesittardgeleen.nl en de bij deze
nieuwsbrief bijgesloten informatiefolder van de
gemeente. Een eerste buurtpreventieteam draait al
een aantal maanden in GeleenZuid/Kluis. Wij van
het buurtplatform zien zo’n team ook graag in
HondsbroekAldenhof. Maar daarvoor zijn mensen
nodig die zich voor de veiligheid van de wijk willen
inzetten. Om een team te starten zijn er minimaal
10 personen nodig. Om mensen te interesseren
organiseren wij op 15 september een informatie
bijeenkomst in Woonzorgcentrum Orbis Aldenhof.
Meer informatie hierover vind je op:
www.hondsbroekaldenhof.nl
. Daar staat ook een
link waarmee je je alvast kunt aanmelden voor
deze informatieavond. Na afloop kun je besluiten
of je zelf mee wilt doen in het belang van de
leefbaarheid en veiligheid van je eigen woon
omgeving.

Kampioenschap Burenboerengolf

Voor een mooie schone wijk

Op zaterdag 26 september 2015 is het weer Nationale
Burendag. Dit jaar maakt het buurtplatform hier een
gezellige Boerengolfmiddag van bij Sportplaza ’t Anker
in Buchten. Deze middag is bedoeld voor alle bewoners
en buren van Hondsbroek en Aldenhof: van heel jong tot
heel oud. Deelname is gratis.
Wil jij meedoen met dit unieke evenement en er samen
met je buren een leuke dag van maken? Meld je dan nu
alvast aan via 
www.hondsbroekaldenhof.nl en je wordt
per email vanzelf op de hoogte gehouden over de
details.

In de loop van dit jaar start in onze wijk een
project om de overlast van hondenpoep te
verminderen: Olaf Mazier gaat in het kader van
zijn studie aan de politieschool onderzoeken wat
we kunnen doen tegen de overlast. Hij zal tevens
de mogelijkheden onderzoeken om aan de wensen
van honden en hun baasjes tegemoet te komen.
Heb je vragen, ideeën, suggesties of klachten
over hondenpoep in de wijk, geef deze dan zeker
ook
door
aan
Olaf
via
email:
olaf.mazier@politie.nl
.

Garageverkoop
Op zondag 31 mei vond voor de derde keer de
garageverkoop in HondsbroekAldenhof plaats. Met
circa 100 deelnemers was dat weer méér dan de eerste
twee edities. Het was wederom een succesvolle dag,
die hier er daar eindigde in een straatbbq. Opvallend
was het erg grote aantal nieuw deelnemende adressen.
Blijkbaar heeft een aantal deelnemers van afgelopen
jaar veel verkocht en is weer spullen aan het sparen
voor de garageverkoop van volgend jaar. Want gezien
de reacties van deelnemers en bezoekers zal deze dag
in 2016 weer een vervolg krijgen.

Olaf Mazier


Meldingen overlast

Meldingen aan de gemeente
Voor meldingen van bijvoorbeeld een slecht begaanbare
stoep, een kapotte straatlantaarn of speeltoestel of van
slecht onderhouden openbaar groen: bel het callcenter
van de gemeente via het speciale telefoonnummer
14046. Of geef het door via de app 
BuitenBeter
. Het
telefoonnummer kan ook gebruikt worden om informatie
aan de gemeente te vragen.

Overlast en vernielingen kunnen eveneens door
gegeven worden via het callcenter van de
gemeente. De melding wordt dan geregistreerd als
een geconstateerde situatie. Indien je ter plekke
de vernieling of overlast ziet gebeuren, bel dan
meteen de politie, zodat deze de mogelijkheid
heeft meteen iets te ondernemen. Wacht dan dus
niet met een melding tot de volgende dag. Want
ook de politie kan dan nog slechts constateren dat
er overlast geweest is.
Geef bij de melding aan de politie aan dat jouw
melding ook doorgegeven moet worden aan onze
wijkagent: Jan Gouda.
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Het Buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn altijd op zoek naar meer
vrijwilligers. Heb je interesse, meld je dan aan of kom een keer vrijblijvend naar een bijeenkomst van het platform.
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door Gemeente SittardGeleen.

