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Speelveldjes 
 
Tot groot plezier van de jeugd is het speel-
veldje bij Jupiter uitgebreid met een aantal 
speeltoestellen. De toestellen zijn uitge-
zocht in overleg met de kinderen en bewo-
ners.  

Bewegen is gezond 
 

Voor de paasvakantie in 2010 komen er 
nog de gevraagde goaltjes, knikkertegels 
en een bankje bij.  
 
Het speelveldje op de hoek van Honds-
broek/Geentstraat – een van de eerste 
speelveldjes in onze wijk –  is aan een op-
knapbeurt toe. Er wordt hard gewerkt om 
ook hier een mooie plek voor jong en oud 
te maken. 
 
Een oproep aan alle hondenbazen: speel-
veldjes zijn er voor onze kinderen. Gebruik 
ze dus niet als hondenuitlaatplaats. Dan 
komt er geen bruine smurrie onder kinder-
schoentjes als ze van de glijbaan afglijden 
of een partijtje voetbal spelen.  

 
Wandelen 
 
Het Waterschap Roer en Overmaas heeft 
een gedeelte van het onderhoudspad langs 
de Hondsbeek vrijgegeven als wandelroute. 
De gemeente draagt zorg voor het maaien.  
 
U kunt dus nu vanaf de Aldenhofweg/afslag 
Verloren van Themaatweg (bij ‘het Hetje’), 
langs de beek naar de Steenakkerweg en 
vervolgens via de Blauwe Wandelroute 
paaltjes naar De Rollen, het Limbrichterbos 
en terug naar Born lopen.  
 
Ook in het najaar- en winterseizoen is dit 
een mooie route om te lopen. We raden u 
wel aan stevige schoenen aan te trekken! 
 
U kunt ook de Aldenhofweg op dit punt 
oversteken richting Holtum en na ongeveer 
10 meter rechtsaf langs ‘de Hey’ het wan-
delpad volgen dat uiteindelijk naar Kasteel 
Wolfrath en het buitengebied van Holtum 
leidt.  

 

Limbrichterbos 
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Nieuwbouw Orbis nog onduidelijk 
 
De financiële problemen van het Orbis-
concern werpen ook een schaduw over de 
nieuwbouwplannen in Aldenhof. De pro-
cedure voor vrijstelling van het bestem-
mingsplan is voorlopig in de ijskast gezet. 
 
Momenteel is Orbis in gesprek met Woon-
punt. Deze woningcorporatie wil optreden 
als bouwheer onder de voorwaarde dat Or-
bis een langjarig huurcontract afsluit. 
 
Woonpunt treedt in dat geval op als ver-
huurder van de zorgappartementen en staat 
open voor een aanpassing van de bouw-
plannen.  
 
Orbis bezint zich nog op de af te nemen 
ruimte. Wat dit voor de omvang en vorm 
van de nieuwbouw op Aldenhof zal gaan 
betekenen is nog niet bekend. 
 
Via onze website blijft u op de hoogte van 
onze laatste informatie. 
 
Voucher voor geluidswal 
 
De gemeente Sittard-Geleen heeft bewo-
ners van onze gemeente uitgedaagd om 
goede initiatieven te bedenken, die het wo-
nen en werken in de buurt aangenamer 
maken.  Enkele bewoners uit Hondsbroek-
Aldenhof hebben van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Inmiddels is de eerste 
voucher toegekend. De voucher ad € 1500 
mag worden besteed  om de geluidswal ter 
hoogte van Jupiter en Minerva te verfraai-
en.  
 
Een aantal buurtgenoten zullen de komen-
de periode in overleg met de gemeente een 
plan maken om de geluidswal te voorzien 
van een mooie en groene uitstraling.  
 
Bewoners ter hoogte van de geluidswal bij 
Jupiter en Minerva zullen binnenkort wor-
den benaderd om hun wensen kenbaar te 
maken. Ook kunnen ze aangeven of ze zich 

wellicht ook persoonlijk willen inzetten 
binnen het plan van aanpak.  
 
Geen nachtelijk treinverkeer 
 
Sinds anderhalf jaar is een aantal bewoners 
in gesprek met de gemeente om de overlast 
van goederentreinen zoveel mogelijk te 
beperken. Hierbij zijn de eerste resultaten 
geboekt. 
 
Dat er dwars door Born een goederenspoor 
loopt, waarbij er mogelijke overlast ont-
staat, is voor iedereen een geaccepteerd 
gegeven. Maar steeds vaker waren er om 
6.00 uur ’s ochtends al treinen aan het ran-
geren. In het verleden zijn afspraken ge-
maakt waarbij er onder andere niet voor 
7.00 uur en niet na 22.00 uur met treinen 
gereden zou worden. De bewoners hebben 
de betrokken partijen dan ook verzocht om 
zich aan die afspraken te houden. 
 
ProRail had daarnaast eind 2008 een ver-
gunningsverzoek bij de gemeente inge-
diend waarbij ze 24 uur per dag, zeven da-
gen per week over het spoor mochten rij-
den en rangeren. Onder meer op aandrin-
gen van de bewoners heeft de gemeente 
deze vergunningaanvraag afgewezen en 
wordt voorlopig vastgehouden aan de oude 
afspraken.  
 
ProRail zal een nieuwe vergunningaan-
vraag moeten indienen. Daarnaast is de 
gemeente aan het kijken naar de mogelijk-
heden voor het verminderen van de over-
last voor de woningen die dicht bij het 
spoor wonen. Een goed voorbeeld van een 
initiatief van bewoners dat door de ge-
meente gehoord wordt. We blijven het op 
de voet volgen en houden jullie op de 
hoogte. 
 
Verkeersveiligheid 
 
U heeft zich wellicht afgevraagd wat dat 
zwarte kastje was dat aan een lantaarnpaal 
in de Gaarstraat hing. 
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Welnu, er is met dat kastje in oktober een 
verkeersonderzoek uitgevoerd en de gege-
vens daarvan zijn nu bekend. 
 
Per 24 uur passeerden er gemiddeld 1141 
auto’s en zwaarder vervoer en 224 fietsen. 
39% van het gemotoriseerd vervoer reed 
tussen de 30 en 55km/uur!  
 
Te hard dus! Laat in het belang van vooral 
onze kinderen, tijdig het gaspedaal los 
want wij hebben tenslotte een 30 km 
woonwijk. Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. 
 
 
Voor informatie over het buurtplatform 
Hondsbroek/Aldenhof kunt u terecht bij: 
 

Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, 
Hertog Reinaldstraat 11, 

6121 NK  BORN 
 

Tel. 411 51 20. 
 

Of kijk op onze website: 
www.hondsbroek–aldenhof.nl 

 
 
Wist u dat:  
 
… er insluipers in onze buurt actief zijn of 
waren welke het gemunt hadden op spullen 
in de hal achter de voordeur, zoals handtas-
jes, autosleutels en/of papieren? Men 
maakte gebruik van het feit dat de deur 
vaak niet in het nachtslot was. Wist u dat 
de standaard cilindersloten met een soort 
trilnaald geopend kunnen worden? Infor-
meer eens bij uw ijzerwarenhandel voor 
certificaatsloten die zonder certificaat niet 
bijgemaakt kunnen worden. Het lijkt duur 
maar het slaapt beter. Hebt u het slot uit de 
bouwperiode er nog inzitten? Wie heeft 
hier allemaal een kopie van? Na jaren kunt 
u nog “bezoek“ krijgen. 
 
… er in uw huis een lichtnet rookmelder 
gemonteerd kan zijn zonder back-up batte-
rij? Dit mocht volgens een oude versie van 

het bouwbesluit. Deze rookmelders werken 
niet bij netspanninguitval door bijvoor-
beeld kortsluiting. Dit is vreemd want juist 
kortsluiting is een belangrijke oorzaak van 
brand. Helaas heeft dit type melder al en-
kele slachtoffers geëist. Goede alternatie-
ven zijn er al vanaf € 35,00. Wat is uw le-
ven waard? 
 
… de wasdroger in de top vier staat van 
brandgevaarlijke apparaten in huis? Meest-
al is stofophoping rond het verwarmings-
element de oorzaak. Maak regelmatig alle 
filters schoon en laat elke 2 jaar het appa-
raat inspecteren door een deskundige. 
 
… de gemeente Sittard-Geleen een burger 
alarmering heeft waarbij u zich kunt aan-
melden? Als u zich aangemeld heeft dan 
ontvangt u een SMS bericht, indien zich in 
uw postcodegebied een calamiteit voor-
doet. Zie hiervoor de website www.sittard-
geleen.nl. 
 
… veel mensen een misplaatst gevoel van 
privacy hebben als ze ernstige rare dingen 
zien in hun omgeving? Men weet het wel 
maar doet er niets mee.  
 
www.meldmisdaadanoniem.nl is hiervoor 
geschikt ook via  de telefoon: 088-70000 U 
krijgt geen lastige vragen, ook is er geen 
opname van gesprekken of telefoonnum-
mers. Soms kun je hiermee voorkomen dat 
mensen slachtoffer worden. Dit alleen al 
moet het waard zijn om te melden. 
 
… het buurtplatform altijd oor heeft voor 
uw vragen, ervaringen en tips op gebied 
van (buurt) veiligheid? Geef het door aan 
het secretariaat en u hoort van ons: in-
fo@hondsbroek-aldenhof.nl of telefoon 
046 - 411 51 20.  
 
Straatspeeldag 2010 
 
Noteer in uw agenda: woensdag 2 juni is 
de Nationale Straatspeeldag. Evenals voor-
gaande jaren zal dit in onze wijk weer een 
groots kinderfestijn worden. 
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Sinterklaasbezoek 
 
Op woensdag 25 november jl. bracht Sin-
terklaas traditiegetrouw een bezoek aan 
onze wijk. 

 
Dit jaar waren er niet alleen de kinderen uit 
Hondsbroek/Aldenhof maar ook kinderen  
van de BSO (buitenschoolse opvang) wa-
ren van de partij. Vrijwilligers van het 
buurtplatform en medewerkers van de BSO 
hadden samen het feest voorbereid. 
 

Het begon om 14.00 uur en de kinderen 
met hun ouders en begeleiders werden 
feestelijk ontvangen met Sinterklaasliedjes 
en dansjes. Ook was er voor iedereen een 
drankje en speculaas.  
 
De hulppietjes trakteerden op kunstjes, pe-
pernoten en snoep en sprongen en zongen 
gezellig met de kinderen. 
 
Dit jaar was de opzet van het feest anders 
dan voorgaande jaren. Iedereen ging aan de 
slag om een mijter of pietenmuts te maken.  

 
 
De ouders mochten de kleinsten helpen. Zo 
was iedereen druk bezig toen ineens hoog 
bezoek verscheen: Sinterklaas met zijn 
Hoofdpiet. 
 
Na een korte toespraak van Sinterklaas 
werden er weer Sinterklaasliedjes gezon-
gen waarbij Sinterklaas zelf voorzong. 
 
Voordat Sint ons ging verlaten, overhan-
digde hij persoonlijk aan ieder kind een 
leuke goed gevulde zak met lekkers en hij 
zei dat hij het fijn had gevonden om samen 
met ons alvast zijn verjaardag te vieren. 
 
Alle foto’s van het Sinterklaasfeest staan 
op onze website. 
 
Tot slot  
 
Het buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof 
wenst alle bewoners  

 
Fijne Kerstdagen 

en een  
Gelukkig 2010 
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