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In deze nieuwsbrief o.a. Garageverkoop, A2 verbreding Het Vonderen – Kerensheide, Buitenspeeldag, 
Verkeersveiligheid, Windmolenpark Holtum-Noord, Nieuwe wijkagent Lisanne Faessen en Camera in beeld 

 

26 mei: Garageverkoop 
Op zondag 26 mei organiseren we voor de 
zevende keer de jaarlijkse Garageverkoop in 
Hondsbroek-Aldenhof van 10:00-15:00 uur. 
Aanmelden kan nu al via onze website 
www.hondsbroek-aldenhof.nl 
Op deze dag mogen jullie zelf bruikbare, oude, 
nieuwe of zelfgemaakte spullen verkopen in je 
voortuin of op je oprit. 

 
De afgelopen jaren is gebleken dat hoe meer 
mensen in een straat meedoen, des te meer 
aanloop en hoe gezelliger het is. Mobiliseer 
dus nu alvast je buren, nodig familie, vrienden 
en bekenden uit voor de garageverkoop en 
maak er samen ook dit jaar weer een leuke dag 
van. 

 
Gebruik zelf vooral ook alvast de social media 
(Twitter, Facebook, Instagram etc.) of maak 
‘reclame’ op je werk, om nog meer bezoekers 
te trekken op 26 mei. 
 
A2 verbreding Het Vonderen - Kerensheide 
Na de voorbereidende fase van het Ontwerp 
Tracé Besluit (OTB) verwachten we dit jaar de 
vaststelling van het definitieve Tracé Besluit en 
het Milieueffect Rapport (TB/MER). 
Het A2VK-buurtenplatform heeft zich afgelopen 
jaren ingezet om de wensen van omwonenden 
en de knelpunten op tafel te leggen. Dankzij de 
ingediende zienswijzen op het OTB komen 3 
van de 5 geschrapte ‘kunstwerken’, waaronder 
viaduct ’t Rooth, terug. We zijn dan ook heel 
benieuwd hoe het definitieve TB eruit zal zien. 
Rijkswaterstaat (RWS) is nu bezig met de  

 voorbereidende werkzaamheden zoals de 
grondaankopen en de aanbesteding voor het 
verleggen van de vele leidingen. 

 
 
In 2022 starten de wegwerkzaamheden. Als 
alles volgens plan verloopt is in 2025 de 
oplevering van de A2 met 2x3 rijstroken, zodat 
het verkeer weer beter kan doorstromen. 
Verdere informatie is ook beschikbaar via: 
www.Rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenover
zicht/A2-wegverbreding-het-vonderen-
kerensheide 

 
12 juni: Buitenspeeldag 
Op woensdagmiddag 12 juni organiseren we 
weer onze jaarlijkse buitenspeeldag voor alle 
kinderen van Hondsbroek en Aldenhof. Net 
als vorig jaar doen we dit naast Zorgcentrum 
Aldenhof, zodat ook de bewoners kunnen 
delen in het plezier van de kinderen. 
Deelname is gratis, maar meld de kinderen 
s.v.p. wel tijdig aan via het formulier op: 
www.hondsbroek-aldenhof.nl. Ook dit jaar 
hebben we echt weer de hulp nodig van veel 
(groot)ouders en buurtbewoners om die 
middag te doen slagen. Wil jij ons helpen? 
Dan kun je dit op hetzelfde formulier 
aangeven. 

 

http://www.hondsbroek-aldenhof.nl/
http://www.hondsbroek-aldenhof.nl/


Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van   
Henny de Mooij, Roy Schlösser, Willy Janssen en Ralph Deguelle. Meer informatie? Voor meer informatie 
over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 
NK Born, tel. 046 - 411 51 20, e-mail: info@hondsbroek-aldenhof.nl. Of kijk op onze website 
www.hondsbroek-aldenhof.nl, Facebookpagina Hondsbroek-Aldenhof of Twitter HA_Born. 
Het buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Heb jij interesse, meld je dan s.v.p. aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend 
naar een bijeenkomst van het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. 
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

Verkeersveiligheid 
Binnenkort bekijken we samen met 
deskundigen van de gemeente enkele 
verkeersonveilige locaties in onze wijk. Vind jij 
bepaalde plekken gevaarlijk en heb je 
suggesties voor verbetering? Laat het ons dan 
weten via info@hondsbroek-aldenhof.nl.  
 
 Wist jij trouwens dat in onze 
 hele woonwijk een snelheids-
 limiet van 30 km/uur geldt? 
 En dat de meeste snelheids-
 overtredingen gepleegd worden 
 door de buurtbewoners zelf?  
Een veilige woon- en leefomgeving begint dus 
bij jezelf! 
 
Status Windmolenpark Holtum-Noord 
De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018 
samen met de Provincie Limburg en ENGIE 
Energie Nederland een intentieovereenkomst 
getekend. De partijen hebben het voornemen 
uitgesproken om op bedrijventerrein Holtum-
Noord drie windmolens te realiseren die in staat 
zijn om ruim 5000 huishoudens van energie te 
voorzien (duurzame elektriciteit). 
 
Het ontbreken van duidelijke uitleg in het begin 
van het traject heeft geleid tot veel onrust bij 
mensen die in de buurt wonen. Zij maken zich 
zorgen. De gemeente heeft inmiddels een 
(externe) omgevingsmanager aangesteld om 
de communicatie met de buurtplatforms in de 
regio te verbeteren. De verwachting is dat er 
voor de zomer meer duidelijkheid is over het te 
volgen traject. 
Op de website www.windparkholtumnoord.nl 
staat meer informatie. 
Als buurtplatform zullen we de actuele situatie 
in de gaten houden. Wordt vervolgd! 
 
 
Nieuwe wijkagent: Lisanne Faessen 
Born, Buchten en Holtum hebben sinds 
augustus afgelopen jaar Lisanne Faessen als 
nieuwe wijkagent. 
Op onze website stelt zij zichzelf voor. 
 

Lisanne en haar collega’s van Basisteam 
Westelijke Mijnstreek zijn voor niet-  
spoedeisende meldingen bereikbaar via het 
centrale nummer 0900-8844. 
 
Onze BOA Jos Curfs van Team Handhaving 
Stadsdeel 1 zorgt o.a. voor de afhandeling van 
meldingen die gedaan worden via de 
Servicelijn van de gemeente: 
Telefoon 14046 of 046-77 77 77, WhatsApp 
06-55 46 3535 of via de website www.sittard-
geleen.nl. 
 

 
 Lisanne Faessen 

 
Camera in beeld  
Heb jij een bewakingscamera bij je huis? 
Dan kun je deze aanmelden bij het 
Politiesysteem ‘Camera in beeld’. 
 
Als er iets niet pluis 
Is in de wijk, dan kan 
de politie contact 
met je opnemen als 
ze denken dat op jouw 
beelden misschien iets 
te zien is waarmee ze 
criminele zaken kunnen 
oplossen. 
De politie kan dus NIET live meekijken met 
jouw beelden. Kijk voor meer informatie en 
aanmelding op www.politie.nl en zoek op: 
camera in beeld. 
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