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In deze nieuwsbrief o.a. Buurtpreventieteam, Kunstwerk Born, Garageverkoop en Kunstwerk bij De Wissel. 

 

Garageverkoop 
De voorbereidingen voor de garageverkoop van 
2018 zijn weer gestart. 
Uit een recente enquête onder de deelnemers van 
afgelopen jaren hebben we meer informatie 
gekregen om van de garageverkoop in onze buurt 
een nog gezelliger evenement te maken. 
Zo zal de garageverkoop plaatsvinden op een 
zondag in juni en niet gecombineerd worden met 
andere activiteiten, zoals Vaderdag. Verder zullen er 
meer plattegronden worden uitgedeeld. 
Het idee om het schoolplein te gebruiken voor 
adressen zonder garage is positief ontvangen en zal 
ook komend jaar een mogelijkheid zijn. 
 
Doelstelling van de garageverkoop is om de 
samenwerking en bekendheid in de buurt te 
vergroten door een activiteit te organiseren waarmee 
mensen middels een wandeling op een leuke manier 
kennis kunnen maken met onze buurt. Heb je een 
leuk idee en/of wil je meehelpen in de organisatie 
ervan? Geef je op via info@hondsbroek-aldenhof.nl. 
 

 
 
Verbreding A2 
Voor de verbreding van de A2 is weer een stap 
gezet. Het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) heeft ter 
inzage gelegen en iedereen heeft hierop een 
zienswijze kunnen indienen. In totaal zijn er bij 
Rijkswaterstaat (RWS) 73 zienswijzen binnen-
gekomen. Deze worden momenteel door RWS  
behandeld. De verwachting is dat in 2018 het 
definitieve tracébesluit genomen zal worden. Kijk 
voor actuele info op www.Rijkswaterstaat.nl/A2.  
 

 Plaatsing spoorwissel 
Op 1 november werd een spoorwissel 
geplaatst op de rotonde van basisschool De 
Wissel. Dit als afronding van de herinrichting 
van het Jan van Salmplein.  
Op verzoek van de omwonenden is in nauw 
overleg met hen het plein in de afgelopen tijd 
veranderd. Het plein is voor de jongere jeugd 
nu aantrekkelijker om op te spelen. Voor de 
oudere jeugd is het gebied nu minder 
aantrekkelijk om er rond te hangen.  
 
Bij de opening en plaatsing van de 
spoorwissel was het behoorlijk druk, want 
naast belangstellenden waren natuurlijk de 
schoolkinderen, aanwonenden, vertegenwoor-
digers van de werkgroep, het Buurtplatform, 
MIK, basisschool De Wissel en de wethouders 
Leon Geilen en Pieter Meekels aanwezig. 
 
De plek van de spoorwissel is te danken aan 
een idee en initiatief van de kinderen van de 
leerlingenraad van de school. De naam van 
de school is ooit bedacht door de eerste vier 
teamleden van de school en had te maken 
met de ligging van de school, vlak langs het 
spoor. De spoorwissel die ooit ter ere van de 
100e leerling werd geplaatst, heeft helaas 
jarenlang onopvallend naast de zijingang van 
de school gelegen. Vanaf nu is de spoorwissel 
te bezichtigen op de meer prominente plek 
voor de school. Na de opening door de 
wethouders Leon Geilen en Pieter Meekels 
zorgden de kinderen van de leerlingenraad 
voor de aanplant van het groen. 
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Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van  
Marc Moonen, Ralph Deguelle, Mike Driessen en Willy Janssen. Meer informatie? Voor meer informatie: 
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 aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend naar 
een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:  

Kunstwerk Born 
Eindelijk is het zover. Op de rotonde Aldenhofweg-
Verloren van Themaatweg is een start gemaakt met 
de fundering van een van de drie nieuwe kunst-
werken in onze gemeente. Op drie rotondes in de 
gemeente worden funderingen aangelegd voor het 
plaatsen van kunstwerken, ontworpen door Eleni 
Kamma.  

 
 
In mei 2013 gaf de gemeente opdracht om middels 
kunstwerken de kwaliteit en representativiteit van 
drie belangrijke invalswegen van de stad te 
verbeteren. Het ontwerp staat voor de drie kernen:  
Born, Geleen en Sittard. Hun onderlinge verschei-
denheid wordt in elk kunstwerk gesymboliseerd door 
drie anders geplaatste stalen buizen, onderling 
verbonden door touwen van ijzersterke Dyneema-
vezels van DSM. De lengte van de gebruikte 
materialen is gelijk aan de afstand tussen Born, 
Geleen en Sittard. De kunstwerken nemen zonlicht 
op en stralen in het donker ook weer licht uit (glow in 
the dark). 
 
Buurtpreventie: doe jij mee? 
Regelmatig zien we Buurtpreventieteams door 
Hondsbroek en Aldenhof lopen of fietsen. De teams 
spreken bewoners en jongeren aan op ongewenst 
gedrag, signaleren onveilige situaties, beantwoorden 
vragen van bewoners en denken mee over 
oplossingen. Ze hebben korte lijnen met politie en 
gemeente om zaken onder de aandacht te brengen. 
Zo werden in het afgelopen jaar onder meer diverse 
defecte straatlantaarns gerepareerd, extra prullen-
bakken geplaatst en kregen enkele notoire hard-
rijders een bezoek van wijkagenten. 
 
Ons Buurtpreventieteam heeft nog dringend verster-
king nodig. Want hoe meer bewoners meedoen, hoe 
meer dit bijdraagt aan de veiligheid voor je eigen 
gezin en een prettige leefomgeving voor alle 
wijkbewoners van Hondsbroek en Aldenhof. 
 

We werken zonder vaste roosters: als teamlid 
loop je wanneer jou dat zelf uitkomt, altijd 
samen met een collega. De meeste teams 
lopen 1 keer per week een uurtje, overdag of 
’s avonds. 
  
Vind jij een veilige woonomgeving belangrijk? 
Doe dan mee! Via info@hondsbroek-
aldenhof.nl krijg je alle informatie.  
 
Terugblik 2017, vooruitblik 2018 
Aan het einde van het jaar kijken we terug op 
een positief jaar voor onze buurt. Er was veel 
minder overlast in de buurt dan de jaren 
ervoor en een aantal initiatieven van eigen 
bewoners zijn tot uitvoering gekomen, zoals 
de aanleg van de hondenspeelweide en de 
herinrichting van het plein aan de Jan van 
Salmstraat. Maar ook het behoud van het 
bruggetje bij ’t Rooth als de A2-verbreding zal 
plaatsvinden is mede door actieve bewoners 
tot stand gekomen. Ook hebben we een actief 
Buurtpreventieteam rondlopen, hetgeen de 
veiligheid vergroot. Voor 2018 hopen we weer 
te kunnen rekenen op nog meer actieve 
buurtbewoners om de leefbaarheid in onze 
wijk te verbeteren.  
 
Feestdagen 
De feestdagen komen er weer aan. Een 
gezellige en sfeervolle tijd. Geniet van deze 
dagen en denk ook aan de buren. Voorkom 
overlast door niet voortijdig vuurwerk af te 
steken en houd bij de jaarwisseling rekening 
met huisdieren.  
 

Namens het Buurtplatform wensen 
we iedereen fijne feestdagen en een 

gezond en gelukkig 2018! 
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