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In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor: 
Geen JOP voor Aldenhof 
 
 
 
Straatspeeldag 2009  
 
De Werkgroep Straatspeeldag heeft dit jaar 
alweer voor de vijftiende keer een straat-
speelmiddag georganiseerd voor de jeugd 
van Hondsbroek en Aldenhof. Dit in het 
kader van de Nationale Straatspeeldag. 
 

De kinderen nemen de straat in bezit. 
Het was een leuke middag voor de meer 
dan honderdtwintig kinderen die speelden 
in de Gaarstraat, die voor dat doel gedeel-
telijk was afgezet. Zelfs een regenbuitje 
mocht de pret niet drukken.  

Opperste concentratie 

 
 
 
Meer foto’s van de Nationale Straatspeeldag 
vindt u op www.hondsbroek-aldenhof.nl  
 
Wist u … 
 
…dat het buurplatform een inwoner van 
Aquarius op heterdaad betrapt heeft met 
buurtvriendelijke activiteiten. De dader 
had het lef om de rotzooi uit de  vijver op 
te ruimen. Hij had de “buit” zomaar in 
vuilniszakken gedaan. Hij heeft echter be-
rouw getoond en deze zakken terug bij de 
rechtmatige eigenaar bezorgd, door deze 
op het gemeentelijk depot in te leveren. Dit 
ging overigens niet zonder slag of stoot. Er 
was een wakkere ambtenaar nodig om een 
ontvangst van de “gemeentelijke goede-
ren” mogelijk te maken zonder een “boe-
te” te betalen. 
 
…dat er “graffiti” gesignaleerd is op de 
gemeentelijke riooldeksels in de wijk Al-
denhof? Gelukkig is de dader achterhaald, 
het bleek een rioolonderhoudsfirma te zijn 
die markeringsverf verwisseld had met 
echte verf. Een hogedrukspuit heeft de erg-
ste schade al verholpen. 
 
…dat het speelveldje aan Marcus Aurelius 
binnenkort met een nummertjesautomaat 
uitgerust moet worden? Om daar te mogen 
spelen zal er een nummertje getrokken 
moeten worden. Regelmatig zijn er meer 
dan veertig kinderen aan het spelen op dit 
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kleine veldje. Drukker kan het echt niet 
worden! Vandaar deze maatregelen.  
 
…dat er een automobilist is die het verschil 
niet ziet tussen de weg en de groenstrook 
op Aquarius? Herhaalde bandensporen 
over het grasveld geven aan dat hij of zij 
de weg kwijt is. Let even op en help deze 
persoon naar de dichtstbijzijnde opticien. 
  
…dat de buurt Hondsbroek-Aldenhof mee-
doet aan de “Alternatieve speeltuinencom-
petitie”? Dit in de categorie “Speeltuinen 
met de minste attracties”. We denken met 
een bosrijke speeltuin in onze buurt, in de-
ze categorie, de hoofdprijs te winnen. Weet 
u welke speeltuin dat is? Geef het door aan 
het secretariaat. U maakt kans om bij de 
eventuele prijsuitreiking aanwezig te mo-
gen zijn. 
 
Overlast goederenspoor Born 
 
Over het gebruik van de goederenspoorlijn 
tussen Born en Sittard zijn in het verleden 
afspraken gemaakt, om overlast voor be-
woners te voorkomen. Voornaamste af-
spraak was dat er alleen op schappelijke 
tijden treinen zouden rijden. Omdat deze 
afspraak sinds april 2008 steeds frequenter 
werd geschonden, hebben een aantal be-
woners dit met de gemeente besproken.  
 
De gemeente heeft vervolgens de vervoer-
ders aangesproken die actief zijn op dit tra-
ject. Zij hebben toegezegd maatregelen te 
nemen om de overlast te verminderen. 
Hierbij moet gedacht worden aan het later 
laten vertrekken van de trein op zondag; 
het later aankomen van de trein op werk-
dagen (7:00 uur in plaats van 6:00 uur). 
Het rangeren vindt zoveel mogelijk plaats 
nabij de barge terminal, in plaats van in de 
woonwijk en er wordt zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van de sporen die het verste 
van de bebouwing afliggen. 
  
De gemeente onderzoekt tevens de moge-
lijkheid van het verhogen of het verlengen 
van de geluidswal ter hoogte van Post-

weg/Jupiter. De gemeente zal t.z.t. een in-
formatieavond organiseren om de wensen 
van de bewoners te inventariseren. 
 
Daarnaast loopt een formele vergunning-
aanvraag van ProRail om het spoor te mo-
gen gebruiken, aangezien er momenteel 
geen gebruiksvergunning is. De verwach-
ting is dat de vergunning in septem-
ber/oktober ter inzage komt te liggen.  
 
Voor gedetailleerdere informatie kunt u 
een mail sturen naar contrarail@live.nl . U 
wordt dan op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
 
 
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 

 
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de 
Digitale Nieuwsbrief. 
 
 
Geen JOP voor Aldenhof 
 
Op 29 juni jl. organiseerde de gemeente 
Sittard-Geleen een informatiebijeenkomst 
voor de omwonenden van het beoogde Or-
bis-terrein aan Marcus Aurelius op Alden-
hof. De aanleiding vormde ernstige over-
last van jongeren op twee andere locaties 
in onze wijk.  
 
Na overleg met gemeente, politie, jonge-
renwerk en Buurtplatform Hondsbroek-
Aldenhof is door alle partijen erkend dat 
een snelle oplossing noodzakelijk is met 
het oog op de komende zomerperiode. 
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Volgens de gemeente en de jongeren zelf 
zou een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) 
hiervoor een oplossing zijn. Een JOP is een 
verplaatsbare roestvrijstalen overkapping, 
die onder strikte voorwaarden en afspraken 
door de jeugd gebruikt kan worden. 
 
Momenteel loopt een procedure om een 
permanente JOP te plaatsen in Born-West 
(nabij het DaCapo college). In afwachting 
daarvan stelde wethouder Meekels tijdens 
de informatiebijeenkomst voor om op heel 
korte termijn een tijdelijke JOP te plaatsen 
op het terrein aan de Marcus Aurelius.  
 
Nadat de circa negentig belangstellenden 
hun mening kenbaar hadden kunnen ma-
ken, bleek er onvoldoende draagvlak voor 
deze tijdelijke oplossing te bestaan. Wet-
houder Meekels concludeerde hieruit dat 
naar een andere oplossing gezocht moet 
worden voor de huidige problemen.  
 
Meer details en actuele informatie hierover 
vindt u op www.hondsbroek-aldenhof.nl.   
 
Buurtplatform  
Hondsbroek/Aldenhof  informeert: 
 
Met onze Nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van het reilen en zeilen in de buurt 
en we vertellen wat wij met uw vragen en 
suggesties hebben gedaan. U kunt dit ook 
terugvinden op onze website. 
 
Speelveldjes 
Hoera, de langverwachte uitbreiding van 
het speelveldje aan de Jupiter komt eraan. 
In overleg met de kinderen en bewoners 
worden de volgende toestellen geplaatst: 
een glijbaan, een T-schommel, een duikel-
rek, en een groot multifunctioneel toestel.  
 
Jammer genoeg lukt het niet meer voor de 
zomervakantie maar de gemeente zal er al-
les aan doen om het zo snel mogelijk af te 
handelen. 
Het speelveldje op de hoek Honds-
broek/Geentstraat wordt ook opgeknapt. In 
het najaar wordt de overgebleven beplan-

ting (heeft veel te lijden van de jeugd) ge-
deeltelijk weggehaald en vervangen door 
gras met een heg eromheen. De bestaande 
toestellen worden vervangen door een 
nieuwe glijbaan en een 4-zits swing veer-
toestel. Voor de 5-12 jarigen komt er een 
groot multifunctioneel toestel. 
 
Het voetbalveld aan de Karensstraat zal 
ruimer gemaaid worden. 
 
Heeft u vragen of suggesties geef dit dan 
door aan info@hondsbroek-aldenhof.nl 
 
Groen onderhoud 
Zoals u zelf heeft kunnen zien, wordt er op 
dit moment door de gemeente druk ge-
snoeid en gemaaid in en rond onze buurt. 
De verkeersveiligheid in de wijk is al een 
heel stuk verbeterd want hier en daar stond 
de beplanting toch wel erg hoog. Compli-
ment aan de tuinmannen. Zodra het snoei- 
en maaischema bekend is voor het najaar, 
wordt dit op onze website geplaatst. Een 
vergeten plek kunt u melden via tel. 477 77 
77, het servicenummer van de gemeente. 
 
Hondenbeleid 
De gemeente heeft de nota hondenbeleid 
klaar. Per 1 januari 2010 gaat deze in. Op 
dit moment is men 
verplicht om binnen 
de bebouwde kom 
honden aangelijnd 
te hebben en de 
hondenpoep op te 
ruimen. Na boven-
genoemde datum is 
men verplicht ook 
een afvalzakje bij 
zich hebben.  
 
Verder zullen er hondenuitlaatplaatsen 
komen die door de gemeente worden on-
derhouden. Bovendien zal er strenger ge-
handhaafd worden! 
 



 4

Wandelen 
Op 14 mei is de blauwe wandelroute - 
waarover wij u in onze vorige Nieuwsbrief 
informeerden – officieel geopend door wet-
houder Meekels.  

 
Volg de blauwe paaltjes en geniet van de 
natuur in de wijk maar vooral ook in het 
buitengebied.  
 
Bomenkap Aldenhofweg 
Als u de weekblaadjes leest bent u op de 
hoogte van de gemeenteplannen om de 
bomen langs de Aldenhofweg te kappen in 
het kader van de aanleg van een rotonde bij 
de Verloren van Themaatweg en een op-
knapbeurt van de Aldenhofweg en het 
spoorviaduct in 2010. Deze bomen vormen 
de entree van onze wijk en zijn ook van be-
lang voor onze gezondheid als fijnstofvan-
ger, zuurstofproducent en CO2 consument.  
 
Het Buurtplatform heeft zijn bezorgdheid 
over deze gang van zaken naar de Gemeen-
te geuit en de zienswijze van het IVN-Land 
van Swentibold onderschreven. Een over-
leg is toegezegd. 
 
Wat doet het Buurtplatform (BPF) 
Het BPF zet zich in voor de leefbaarheid in 
de wijk Hondsbroek-Aldenhof. Dit kan al-
leen als wij van u te horen krijgen wat er 
leeft in de wijk. U kunt opmerkingen of 
plannen aandragen. Wij proberen er als 
tussenpersoon met de gemeente uitvoering 
aan te geven. 
 
Een kapotte straatlantaarn, stoeptegel etc. 
kunt u zelf telefonisch doorgeven op 

nummer 477 77 77, andere zaken via in-
fo@hondsbroek-aldenhof.nl 
 
Sinterklaasfeest 
 
De Werkgroep Sinterklaasfeest is dringend 
op zoek naar mensen die de groep willen 
versterken en mee willen denken over een 
eventuele vernieuwde opzet/invulling van 
deze jaarlijkse happening.  
 
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via 
www.info@hondsbroek-aldenhof. Per tele-
foon kan ook:  411 51 20 (Willy Janssen)  
U krijgt dan een uitnodiging voor een ge-
zamenlijk overleg in de tweede helft van 
september.  

 

Sinterklaasfeest 2008 
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