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In deze nieuwsbrief o.a.: goed bezig, leefbaarheid, oproep voor bewoners, voortgang zorgcentrum, open dag 
jongeren centrum en de beste wensen voor 2013. 
 

‘Goed bezig’ 
 

 
 
Een jaar geleden is in overleg met OBS De Wissel, 
een aantal wijkbewoners en het buurtplatform de 
verkeerswerkgroep ‘Goed bezig’ opgericht. 
Aanleiding hiervoor was de verkeerssituatie rondom 
school en dan met name bij de ingang van de school 
(de kleine ‘rotonde’). Door de hoeveelheid verkeer 
als gevolg van het met auto’s halen en brengen van 
de kinderen, ontstaan onoverzichtelijke, gevaarlijke 
situaties. ‘Goed bezig’ wil zich inzetten voor veilig 
verkeer van, naar en rondom school en dan in eerste 
instantie in de directe nabijheid van de school. In een 
enquête, onder de ouders van onze schoolgaande 
jeugd, gaf 80% aan dat de situatie rondom school 
inderdaad niet veilig is en dat dit komt door de 
auto’s. Inmiddels heeft ‘Goed bezig’ verschillende 
acties op touw gezet die o.a. gericht zijn op het 
stimuleren van lopen en fietsen naar school. Hoe 
meer kinderen dit doen des te minder auto’s rondom 
school en des te veiliger het wordt! ‘Goed bezig’ kan 
dit uiteraard niet alleen. Afhankelijk van het 
onderwerp wordt samengewerkt met bijvoorbeeld 
VVN, de gemeente, de ANWB en de politie. 
Inmiddels heeft ‘Goed bezig’ haar aandachtsgebied 
uitgebreid en staan diverse thema’s op de agenda 
om de schoolgaande jeugd (en hun ouders) meer 
bewust te maken van hetgeen zich in het verkeer 
allemaal afspeelt. Hierbij moet gedacht worden aan 
de fiets (bijv. remmen/ 
verlichting), zichtbaarheid in het verkeer, meer lopen 
en fietsen, ANWB Streetwise en nog veel meer. Als 
we met z’n allen in onze wijk wat vaker stil staan bij 
bovenstaande thema’s en onze auto wat vaker laten 
staan (lopen en fietsen is heerlijk en zeer leerzaam 
voor de kinderen), kunnen we van onze mooie wijk 
ook een veilige wijk maken. En wie wil dat nu niet? 

 
 

 Leefbaarheid 
 
Als buurtbewoners zijn wij samen verantwoor-
delijk voor de leefbaarheid in onze wijk. Daarom 
vragen we uw medewerking om een aantal 
kleine (of grote) ergernissen van medebewoners 
weg te nemen: 
 
Op uw Afvalwijzer 2012 staan de data waarop 
o.a. het gft, het restafval, het kunststof afval en 
het oud papier worden opgehaald. Let svp goed 
op de data, zodat u niet te vroeg of te laat de 
containers, zakken en dozen etc. aan de straat 
zet. Oud papier wordt altijd vanaf 18.00 uur 
opgehaald. Het papier graag goed bundelen met 
touw of plakband of in dozen doen, zodat dit niet 
wegwaait. In december wordt de Afvalwijzer 
2013 verstrekt. Plak deze bv. aan de binnenkant 
van uw keukenkastje, zodat u hem altijd bij de 
hand heeft. 
 
In deze herfst wordt op vrijdag door de 
gemeente de straten geveegd. U kunt dus de 
bladeren voor die tijd in de goot deponeren. 
Grof snoei- en tuinafval kunt u nog t/m 12 
december gratis inleveren bij het milieupark. 
 
Geen hondenpoep in tuin of op stoep en zeker 
niet bij of op onze speelveldjes! Hondenbezitters 
zijn verplicht hondenpoep binnen de bebouwde 
kom op te ruimen. Boetes zijn hoog! 
 
In de wijk Hondsbroek hebben we of te veel 
auto’s of te weinig parkeerplaatsen. Daarom 
graag parkeren op de eigen oprit of voor de 
eigen deur, ter voorkoming van gezeur. 
En 30 km/uur is nog altijd de maximum snelheid 
in onze wijk, waarbij verkeer van rechts - dus 
ook een fietser! – voorrang heeft. 
 
Voor meldingen van bv een kapotte 
straatlantaarn, beschadigd speeltoestel of van 
slecht onderhouden openbaar groen: bel de 
Servicelijn van de Gemeente: 046-4777777  
Dit nummer kunt u ook gebruiken om informatie 
aan de gemeente te vragen. 
 
We wonen al in een mooie buurt. Maar een 
praatje, elkaar goedendag zeggen of een 
helpende hand bieden zijn een kleine moeite om 
de leefbaarheid in onze wijk Hondsbroek –
Aldenhof nog groter te maken.  
 
 



 
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van  
Roy Schlösser, Marc Moonen en Henny de Mooy en Hein Hondong. 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. Heeft u interesse, meldt u dan svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend naar een bijeenkomst 
van het Buurtplatform. 
 
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

Oproep nieuwe activiteit 
 
Buurtplatform Hondsbroek Aldenhof wil volgend 
voorjaar kijken of het mogelijk is een 
“garageverkoop” te organiseren in onze wijk. 
Misschien bent u ook geïnteresseerd om uw oprit of 
tuin om te toveren tot een plek om overtollige 
spulletjes of eventueel zelf gebakken waffels te 
verkopen op deze dag. Het is niet de bedoeling dat 
dit gebeurt op de stoep of op de straat of het plein.  
Tevens is het een gelegenheid om eens door de wijk 
te lopen of te fietsen om ook uw mede wijkbewoners 
te leren kennen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij 
weten wie mee wil doen aan deze nieuwe activiteit in 
deze wijk. U kunt zich hiervoor opgeven via 
info@hondsbroek-aldenhof.nl. 
Bij voldoende aanmeldingen zullen wij een datum 
prikken en zorgen voor promotiemateriaal voor deze 

bijzondere dag.  
 

Voortgang Zorgcentrum 
 
De nieuwbouw van het Zorgcentrum Aldenhof 
vordert gestaag. Voor geïnteresseerden is er in 
zorgcentrum St. Maarten een informatiehoek 
ingericht waar te zien is hoe het er uit komt te zien. 
Orbis heeft tevens aangeboden om een presentatie 
te tonen indien bewoners behoefte hebben aan 
gedetailleerder beeldmateriaal. Indien u dat wenst 
verzoeken we u om contact op te nemen met het 
secretariaat van het Buurtplatform, zodat we een 
datum kunnen prikken om met een groep van dit 
aanbod gebruik te maken. Informatie die ons als 
platform beschikbaar gesteld wordt, zullen we ook op 
onze eigen website zetten.  
 

Open dag  
tiener- en jongerencentrum Born  
 
Op zaterdag 26 januari houdt het tiener- en 
jongerencentrum Born haar deur voor u open van 
13.00 uur tot 16.00 uur. De bedoeling van deze vrije 
inloopmiddag is mensen kennis laten maken met het 
jongerenwerk en het tienerwerk van Partners in 
Welzijn, haar doelstellingen en de activiteitenruimte. 
Met activiteiten, een presentatie en een hapje en een 
drankje. U bent bij deze van harte uitgenodigd! 

 
 

Het tiener- en jongerencentrum Born in het kort: 
Op woensdag- en vrijdagmiddag (15.00 uur – 
18.00 uur) wordt er tienerwerk aangeboden. Het 
tienerwerk is voor kinderen, van plusminus 12 
t/m 15 jaar. Het tienerwerk biedt ook 
maandelijks creatieve en recreatieve activiteiten 
en vrije open inlopen.  

Op dinsdag- en donderdagavond is de ruimte 
uitsluitend toegankelijk voor jongeren van 16 
jaar of ouder. Voor deze open inloop is sinds de 
zomer van 2008 de kelder een ontmoetingsplek 
voor jongeren. De activiteiten zijn geen doel op 
zich, maar een middel om signalen op te pikken 
of tot gesprekken, interesses en belevings-
werelden te komen. Meer informatie over de 
opzet en achtergrond van het tiener- en 
jongerencentrum kunt u ook vinden op:  
www.hondsbroek-aldenhof.nl  

 

Het Buurtplatform wenst alle bewoners 
van Hondsbroek en Aldenhof alvast hele 
gezellige en sfeervolle feestdagen in een 
goede gezondheid en we wensen 
iedereen ook voor 2013 heel veel 
woongenot in onze mooie buurt!  
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