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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
bijeenkomst tussen jong en oud, afspraken over speelveldjes, bomenkap Aldenhofweg, berg grond Marcus
Aurelius en nieuw gezicht voor nieuwsbrief

Een prettige wijk voor jong en oud
Een prettige woon- en verblijfsomgeving voor
jong en oud begint bij elkaar leren kennen en
met elkaar communiceren. Om een begin te
maken met een structurele communicatie, is
door het opbouwwerk van Partners in Welzijn
(PIW) de hulp ingeroepen van bureau Civix.
Robert Kuipers van dit bureau organiseerde
hiervoor bijeenkomsten voor Born-West
(22 juni) en op dinsdag 29 juni jl. was het de
beurt aan Hondsbroek-Aldenhof.
Bij onze bijeenkomst waren wijkbewoners,
jongeren, ouders van jongeren,
jongerenwerkers en ook het buurtplatform,
opbouwwerk, de gemeente, basisschool De
Wissel, winkeliers en politiemensen aanwezig.
Het doel van de avond was: elkaar leren
kennen en ontdekken waar de verschillen in
opvatting liggen, als het over overlast gaat.
Ieder mocht zijn zegje doen vanuit zijn eigen
beleving.
De avond werd afgesloten met een aantal
gezamenlijke afspraken. Het is de bedoeling
dat deze afspraken het begin vormen van een
open en respectvolle communicatie voor de
toekomst. Vanaf nu proberen we zoveel
mogelijk bewoners én jongeren die in
Hondsbroek en Aldenhof wonen en/of
verblijven bij dit positieve initiatief te betrekken.
Dat gaat gebeuren op diverse manieren.

Puntjes op de i voor speelveldjes
Jupiter, Hondsbroek, Vesta en Marcus
Aurelius
De speelveldjes in onze wijk worden met veel
plezier gebruikt.
De gemeente heeft na overleg de volgende
toezeggingen gedaan:

•

•

•
•

Jupiter: Voor de grote vakantie zijn twee
kleine doeltjes en een zitbank geplaatst.
Verder worden er twee knikkertegels en
een aantal stootblokken in het trottoir
aangebracht.
Hondsbroek: De afrastering strak trekken
en de ligusterhaag in het najaar
bijplanten. Volgend jaar een extra toestel
voor de kleintjes bijplaatsen.
Vesta: De gaten rond de wipkip opvullen
en indien nodig, volgend jaar een toestel
moderniseren.
Marcus Aurelius: In het najaar de gaten
voor de goalen opvullen en bijzaaien.

Het buurtplatform houdt de voortgang in de
gaten.

Op onze website vindt u achtergrondinformatie
en de eerste afspraken die zijn gemaakt. Ook
vindt u er reacties van deelnemers aan het
gesprek zoals van buurtbewoner John Klein en
de jeugdige deelnemers Carmen Smeets en
Cammelie Mager.
De twee nieuwe doeltjes op het speelveld Jupiter

Nieuw gezicht voor onze nieuwsbrief

Grote berg grond bij Marcus Aurelius

Waarschijnlijk heeft u het al gezien: onze
nieuwsbrief heeft een nieuw gezicht.
Hiermee willen we de nieuwsberichten nog
prettiger leesbaar maken. Voorheen ontving
u onze nieuwsbrief meestal twee keer per
jaar in uw brievenbus. Dat zal vanaf nu vier
of vijf keer per jaar gaan gebeuren, zodat de
berichten nóg actueler zijn.
Dat nieuwe gezicht geldt overigens niet
alleen voor het uiterlijk van deze nieuwsbrief.
In de afgelopen jaren heeft Janny van der
Laan altijd de nieuwsbrief-redactie
gecoördineerd. Onlangs heeft Janny het
stokje overgedragen. Op deze plaats willen
we Janny hartelijk bedanken voor haar
jarenlange enthousiaste inzet voor onze
nieuwsbrief en het platform.

Heeft u zich ook afgevraagd wat de grote
berg grond plotseling bij de Marcus Aurelius
doet? De gemeente geeft ons opheldering.

Bomenkap Aldenhofweg
Tot ontsteltenis van velen heeft de gemeente
alle bomen aan de Aldenhofweg rigoureus
gekapt. Vorig jaar was eveneens sprake van
de kap van bomen aan de Aldenhofweg. Het
ging daarbij om een tiental bomen bij het
woonwagenkamp. Met name door het IVN is
daar succesvol bezwaar tegen gemaakt,
omdat de bomen niet ziek waren. Het
probleem was alleen dat de grond niet
geschikt was voor deze bomen. Er is
uiteindelijk overeenstemming bereikt om de
bomen te laten staan en dat de grond
eromheen zou worden verbeterd.

Ter geruststelling: de berg grond is schone
grond! Het is grond die door de gemeente
'gereserveerd' is om uiteindelijk een groene
geluidswal mee te maken. Daarvoor is de
huidige berg grond nog niet voldoende en is
er nog zo’n berg grond op komst: wederom
schone grond die de gemeente ten noorden
van Sittard momenteel afgraaft voor een
bezinkbassin. De nieuwe berg grond zal
tegen de bestaande berg aan gelegd worden.
Dit is gepland voor na de zomer.
De geluidswal is voorzien voor als de kavels
aan de Marcus Aurelius bebouwd gaan
worden. Los van het project voor een
zorgcentrum (daar is momenteel geen
voortgang over te melden) waren er
oorspronkelijk 36 urban villa's gepland
verspreid over drie 'torentjes'. Door de
huidige woningmarkt is er geen behoefte aan
urban villa's en daarom is in 2008 besloten
dat er 9 kavels mogen komen. De gemeente
verwacht eind 2010 de ruimtelijke procedures
hiervoor op te starten. Als dit door gaat, zal
de geluidswal ook gerealiseerd moeten
worden. Tot die tijd blijven de twee bergen
schone grond liggen.

Bij de storm van woensdag 14 juli zijn de
bomen aan de Aldenhofweg flink getroffen en
er lagen vele grote takken op de weg. Voor
de gemeente aanleiding om de bomen als
onveilig te bestempelen en per direct te
kappen. We betreuren deze keuze zeer.
De gemeente heeft aangegeven dat er
nieuwe bomen geplant zullen worden. We
hopen dat het eveneens bomen van enige
omvang zullen zijn. Voor het aanzicht en de
entree van onze wijk waren deze bomen
namelijk beeldbepalend.

De eerste grote berg grond voor de groene
geluidswal
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