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In deze nieuwsbrief o.a. Verdwijnen van brug bij ’t Rooth, de positieve hondenpoep-actie, opstart van het 
buurtpreventieteam en groen in de wijk.  

 

A2 verbreding = verdwijnen brug ’t Rooth?? 
Rijkswaterstaat startte onlangs de voorbereidingen 
om de A2 te verbreden. Het uiteindelijke doel: 2 x 3 
rijbanen met vluchtstrook en een maximumsnelheid 
van 130 km/uur. Een belangrijke regionale ontwikke-
ling die direct effect heeft op de omwonenden en hun 
leefomgeving.  
 
Door de uitbreiding, waarvan de werkzaamheden in 
2022 starten, komen diverse belangrijke verbinding-
en te vervallen. Viaduct ’t Rooth en viaduct Gebroek, 
het tunneltje in Holtum (kleine Laakweg) en de tun-
nel tussen Guttecoven en de Graetheide (d'n Uul)  
worden gesloopt en komen niet meer terug, althans 
zo ziet het plan er nu uit.  
 

 
 
Binnen het proceduretraject van Rijkswaterstaat kun-
nen alle belanghebbenden en omwonenden ziens-
wijzen indienen. Ze kunnen hiermee aangeven wat 
Rijkswaterstaat nader moet onderzoeken en onder-
bouwen.  
Vind jij het behouden van één van deze, of ál deze 
verbindingen belangrijk? Maak jij je zorgen om 
geluidsoverlast? Ga dan vóór 24 december naar 
www.platformparticipatie.nl, kies het project 'A2 
Vonderen Kerensheide' en dien jouw zienswijze in!! 
Je kunt hiermee een belangrijk signaal afgeven bij 
Rijkswaterstaat en zelf direct invloed uitoefenen op 
je eigen toekomst en de kwaliteit van je leefomge-
ving. Meer informatie? Ga dan naar: www.a2actie.nl. 
 
Wat doet het Buurtplatform? 
Binnen het Buurtplatform zitten een aantal vrijwilli-
gers die zich met name inzetten voor het behoud van 
de brug bij ’t Rooth. Hiervoor is een projectgroep 
opgericht met actieve bewoners als kartrekkers. 
 
 

 Het platform ondersteunt hierbij waar moge-
lijk. Zo vindt er afstemming plaats met de 
platforms uit Holtum, Buchten, Born-West en 
Obbicht. Ook zijn er acties om de vertegen-
woordigers bij de gemeente wakker te schud-
den. We zoeken ook actief de pers op, om 
maar zoveel mogelijk aandacht te vragen voor 
het belang van deze verbinding met het 
recreatiegebied voor onze buurt. We proberen 
ook  de bewoners zoveel mogelijk te informe-
ren. Als we allemaal denken dat het wel los 
zal lopen, en verwachten dat ‘anderen’ zich 
wel inspannen voor het behoud van de brug, 
dan komen er echt te weinig geluiden bij 
Rijkswaterstaat terecht. Dan zal deze brug  
verdwijnen. We hebben dus absoluut ook 
jouw stem en mening nodig om de brug te 
behouden. 

 
 
Wat vind jij van het verdwijnen van brug ’t 
Rooth? 
Laat ook jouw stem horen in de discussie over 
het verdwijnen van de brug die de wijk Honds-
broek-Aldenhof verbindt met het Limbrichter-
bos. Behalve door het indienen van jouw 
zienswijze kun je jouw mening eenvoudig 
uiten door vóór 31-12-2015 de korte enquête 
in te vullen op www.hondsbroek-aldenhof.nl. 
We zullen de resultaten van de enquête 
overhandigen aan de gemeente, Provincie 
Limburg en Rijkswaterstaat. Dit is één van de 
manieren om te onderbouwen dat mensen de 
brug belangrijk genoeg vinden om de brug te 
behouden na de verbreding van de A2. 
 
 

http://www.platformparticipatie.nl/
http://www.a2actie.nl/
http://www.hondsbroek-aldenhof.nl/


Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van   
Marc Moonen en Willy Janssen. 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 
 
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 svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend 
naar een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

Hondenpoep-actie 
Heb jij een hond? Dan ben je in de afgelopen weken 
misschien al aangesproken door politieagent Olaf 
Mazier of één van zijn collega's. Je krijgt dan een 
presentje voor je hond met het verzoek om binnen 
de bebouwde kom de hondenpoep te allen tijde op 
te ruimen. Je kunt ook verbeterpunten of tips door-
geven voor een schone, fijne woonwijk voor ieder-
een. Voorlopig zal deze positieve actie worden 
voortgezet, maar indien nodig zal ook handhavend 
worden opgetreden. Ook het Buurtpreventieteam 
van onze wijk gaat binnenkort de campagne onder-
steunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentje voor honden 

 
Buurtpreventieteam 
Op dinsdagavond 19 januari 2016 krijgen de eerste 
buurtbewoners een instructiecursus en vervolgens 
gaat het eerste Buurtpreventieteam in Hondsbroek 
en Aldenhof van start. We kunnen nog veel meer 
deelnemers gebruiken voor het team, want hoe meer 
mensen meedoen, hoe beter. Heb jij ook interesse 
om deel te nemen en zo bij te dragen aan de veilig-
heid in je wijk? Meld je dan snel aan via:  
info@hondsbroek-aldenhof.nl of telefoon 4115120. 
Wil je meer informatie over de Buurtpreventieteams? 
Kijk dan op: www.buurtpreventiesittard-geleen.nl. 
 

Groen in de wijk 
Een van de thema’s waar ons Buurtplatform 
zich voor inzet, is de kwaliteit van het groen-
onderhoud in onze buurt. Het beleid van de 
gemeente is niet gericht op het nastreven van 
het hoogste kwaliteitsniveau. Dat is gewoon-
weg te duur. Toch hebben we als Buurtplat-
form ook nu weer bereikt dat er op diverse 
locaties in de buurt extra aanplant komt van 
kale stukken en dat alle dode bomen komend 
jaar vervangen zullen worden.  
Op een aantal plekken is al herhaaldelijk 
geprobeerd om struiken aan te planten, maar 
die blijken steeds niet levensvatbaar. Het is op 
deze plekken mogelijk om bijvoorbeeld 
struiken te gaan vervangen door gras of een 
‘kruidenmengsel’ (een soort gras met bloemen 
ertussen). Omwonenden zullen hierover geïn-
formeerd worden en kunnen dan hun voor-
keur aangeven. Alleen als een meerderheid 
graag een andere invulling van het groen wil,  
dan kan dit aangepast worden. Ook bestaat 
de mogelijkheid voor bewoners om groen-
stroken naast of voor hun woning van de 
gemeente te kopen of te adopteren. Indien je 
hier interesse voor hebt, dan kun je dit bij de 
gemeente kenbaar maken.  
 

 
Voorbeeld van een locatie die voor heraanplant in 
aanmerking komt  
 

2016 
Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof wenst 
iedereen een heel gelukkig, liefdevol en 
gezond 2016 toe! Een jaar waarin groen, het 
voorkomen van overlast en het behoud van de 
brug bij ’t Rooth onze volle aandacht zullen 
hebben! 

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