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bewoners en jongeren met elkaar in gesprek, jongeren helpen ouderen 

 

 

 

Nationale Straatspeeldag 2010 

 

Woensdag 2 juni. Een stralende zomerdag. 

In de Bornerveldstraat klinkt vrolijke mu-

ziek. Straatspeeldag! Er staat een groot 

springkussen. Er is een marktkraam waar 

alle kinderen limonade kunnen krijgen en 

een kraam waar ze geschminkt kunnen 

worden. Een tiental kinderspelen staan her 

en der verspreid op de straat.  

 

Als wethouder Pieter Meekels om 14 uur 

het startsein heeft gegeven, rennen meer 

dan 100 kinderen door het lint om de straat 

in bezit te nemen. En niet veel later kleuren 

de eerste geschminkte kindergezichtjes het 

straatbeeld. 

 

 
Na het startsein, rennen de kinderen naar 

de spelen 

 

 

 

 

 

 
De kinderen amuseren zich met de spelen  

 

In Hondsbroek-Aldenhof wordt al vijftien 

jaar in het kader van de Nationale Straat-

speeldag een middag voor onze jeugd geor-

ganiseerd. En ieder jaar weer staan er vrij-

willigers klaar om de kinderen een gewel-

dige middag te bezorgen. Namens alle kin-

deren: heel hartelijk bedankt!   

 

 
Geconcentreerd aan de slag 

 

 
Alle foto’s van de Straatspeeldag vindt u op on-

ze website  www.hondsbroek-aldenhof.nl 



 

 

Nieuwe voorzitter buurtplatform 
 
Na 2 jaar voorzitterschap (ad interim) geeft   

Henny de Mooij de hamer door aan Marc 

Moonen. We bedanken Henny voor haar tome-

loze inzet en wensen Marc veel succes! 

 

 
Henny de Mooij overhandigt de hamer aan 

de nieuwe voorzitter Marc Moonen 

 

Woordje van de (nieuwe) voorzitter 
 

Sinds 2008 ben ik actief bij het buurtplat-

form. Sinds april dit jaar als voorzitter. Het 

platform dient als schakel tussen de bewo-

ners en de gemeente, met name daar waar 

het gaat om leefbaarheid in onze eigen 

buurt. Je eigen woonomgeving is zeer be-

langrijk: je moet je er thuis voelen. Mijn 

drijfveer om binnen het platform actief te 

zijn is om eraan bij te dragen dat de bewo-

ners zich inderdaad thuis voelen in de eigen 

buurt!  

 

Als het gaat om individuele punten, kan het 

platform u in contact brengen met de juiste 

persoon of afdeling binnen de gemeente. 

Als het gaat om punten die ons allemaal 

aangaan, zullen we dit als platform bij onze 

stadsdeelmanager of de wethouder onder de 

aandacht brengen en toezien op een adequa-

te aanpak. 

 

Het platform bestaat uitsluitend uit vrijwil-

ligers uit onze eigen buurt. Onze buurt is 

echter groot, circa 3100 inwoners. In het 

platform zitten 11 bewoners. Om beter te 

weten wat er in de buurt speelt horen we 

ook graag van u: “waar bent u trots op in 

 de buurt of in uw straat?” en “wat zou er 

anders kunnen of moeten?”. Voor het plat-

form is dat informatie waarmee wij aan de 

slag kunnen om de leefbaarheid van de 

buurt te verbeteren.  

 

Wij proberen u zo veel mogelijk te informe-

ren via deze nieuwsbrief en via onze web-

site. 

 

Ik hoop dat we als platform ons steentje 

kunnen bijdragen, met uw input. 

 

Marc Moonen 

 

 

Leefbaarheid in de wijk 

Bewoners en jongeren met elkaar 

in gesprek 
 

Er is door de gemeente een uitvoeringsnoti-

tie jeugd en jongerenvoorzieningen opge-

steld. Het in contact brengen van jongeren 

met bewoners die overlast ervaren is een 

van de actiepunten in deze nota. 

 

Bijeenkomst op 29 juni 

Partners in Welzijn (PiW) heeft aan bureau 

Civix de opdracht gegeven om een bijeen-

komst te organiseren. Tijdens deze bijeen-

komst op 29 juni a.s. gaan bewoners uit on-

ze wijk en jongeren met elkaar in gesprek. 

Onderwerp van gesprek is hoe de leefbaar-

heid in de wijk kan worden verbeterd. Met 

elkaar in gesprek gaan is beter dan ergernis-

sen opkroppen. 

 

Bewoners uit straten waar meerdere mel-

dingen van overlast zijn gedaan, hebben een 

uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvan-

gen van bureau Civix. De bewoners konden 

er vervolgens zelf voor kiezen of ze wilden 

deelnemen aan het gesprek.  

 

Buurtplatform ook aanwezig 

Het buurtplatform is ook bij deze bijeen-

komst aanwezig. We hopen natuurlijk dat 

deze bijeenkomst een positieve bijdrage le-

vert aan het begrip en wederzijds respect in 

de buurt.  



 

  

Bomen maken onze buurt 
 

Dit was het thema van de Nationale Boom-

feestdag 2010. Hiermee wordt de waarde en 

het belang van bomen in onze woonomge-

ving benadrukt. Afgelopen jaren is in Born 

in plaats van een boomplantdag een milieu-

dag gehouden: ook waardevol en informa-

tief maar net even anders dan zelf boompjes 

en struiken planten. Dit jaar was er toch een 

plantlocatie en wel aan de Jupiter vlakbij 

het viaduct.  

 
 

Op 23 maart mocht groep 7 van de basis-

school 'De Wissel' samen met onze stads-

deelwethouder Pieter Meekels, het IVN 

Land van Swentibold en gemeentemede-

werkers een bosplantsoen aanplanten. 

Met behulp van schoppen en zelfs blote 

handen werden er in een razend tempo en 

met veel plezier 250 struiken, boompjes en 

2 esdoorns geplant. Met dank aan iedereen: 

onze wijk is weer een groen hoekje rijker. 

Alle foto's van deze dag staan op onze web-

site www.hondsbroek-aldenhof.nl. 

 

Vijver Aldenhof 
 

Het onderwerp 'vijver Aldenhof' is al vaker 

in onze nieuwsbrief aan bod gekomen. 

In de wijk Aldenhof ligt aan de Aquarius 

een grote siervijver. Een aantal jaren gele-

den was deze vijver de ‘eyecatcher’ van 

Hondsbroek-Aldenhof. Centraal in de wijk 

gelegen en een grote diversiteit aan ‘flora 

en fauna’, kortom een geliefde plaats voor 

bewoners van de wijk om even langs te lo- 

pen of bij te zitten. 

 Kwaliteit helaas achteruit gegaan 

Helaas is de (water)kwaliteit van de vijver 

de afgelopen jaren behoorlijk achteruitge-

gaan. Daar zijn diverse redenen voor. Dit 

alles heeft onder andere geleid tot een ver-

storing van het ecosysteem in de vijver met 

vergaande gevolgen. 

 

Ondernomen acties 

In de afgelopen jaren zijn er vele acties uit-

gevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren 

en de blauwalg te bestrijden. Inmiddels 

wordt de gemeente door Waterschap Roer 

en Overmaas geadviseerd hoe de vijver 

weer schoon en onderhoudsvriendelijk 

wordt. Er zijn vervolgacties uitgevoerd. Na 

alle ingrepen is het nu van belang het water 

tot rust te laten komen.  

 

 
De vijver zoals we hem graag zien 

 

Wat kunt u doen? 

Ook u kunt een bijdrage leveren aan het 

herstel van de vijver en de waterkwaliteit 

door: 

1. de eenden en andere watervogels niet te 

voeren 

2. de vissen niet te voeren 

3. geen vissen in het water uit te zetten 

4. geen waterplanten in de vijver te plaat-

sen 

5. direct de gemeente (046-4777777) te 

waarschuwen als de vijver erg stinkt of 

als er dode dieren in de vijver drijven 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Op onze website kunt u meer lezen over de 

stand van zaken van de vijver. 



 

 

Jongeren helpen ouderen 

 
“De negatieve berichtgeving over de jon-

geren van tegenwoordig maakt dat mensen 

bang worden voor jongeren op straat en dat 

is niet terecht”, vindt de veertienjarige 

Shawna Mures. Om dat te bewijzen wilden 

zij en haar vriendinnen iets doen voor de 

bewoners van Zorgcentrum St. Maarten. 

“Zo konden we hen laten zien dat wij jon-

geren ons heel goed kunnen gedragen.” 

 

In de meivakantie mochten ze helpen bij 

het kienen. “We hielpen mensen en hadden 

ook hele leuke gesprekken met ze. We za-

gen de mensen vriendelijk naar ons lachen, 

terwijl volwassenen dat op straat meestal 

niet doen. Het was voor ons echt een leuke 

ervaring.” 

 

De vijf vriendinnen zijn van plan om in de 

toekomst vaker dingen voor anderen te 

gaan ondernemen. “Binnenkort gaan we 

meedoen aan gesprekken met mensen uit 

Born. Daarmee kunnen we onze goede wil 

bewijzen. Wij jongeren zijn er niet op uit 

om dingen kapot te maken. Wij willen ge-

woon leuk met elkaar omgaan.”  

 

 
Van links naar rechts: Cammelie Mager, 

Carmen Smeets en Shawna Mures (afkom-

stig uit Hondsbroek/Aldenhof), Michelle 

Wind (uit Born West) en Rowena Scheffer 

(uit Buchten) 

 

Het volledige interview met deze vijf mei-

den is te lezen op:  

www.hondsbroek-aldenhof.nl 

 Nieuwe stadsdeelmanager 
 

Na 2,5 jaar interim stadsdeelmanager van 

stadsdeel 1 (Born en de kleine kernen) is 

Ger Theelen nu opgevolgd door Eugène 

Lebon. 

 

Eugène is al langere tijd stadsdeelmanager 

van stadsdeel 3 (Oostelijk Geleen,  

Munstergeleen en Windraak ) en nu dus 

ook voor het stadsdeel 1 waar onze wijk 

onder valt. 

 

De belangrijkste taak van een stadsdeel-

manager is de communicatie tussen de 

buurtplatforms en de gemeente te verbete-

ren.  

 

We wensen Eugène veel succes in zijn 

nieuwe functie! 

 

Helaas is er geen foto van Eugène Lebon 

beschikbaar.  

 

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van buurt-

platform Hondsbroek-Aldenhof  

 

Met bijdragen van 

Willy Janssen 

Janny van der Laan 

Henny de Mooij 

Joyce Moonen-Beeren 

Marc Moonen 

Roy Schlösser 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het buurtplat-

form Hondsbroek/Aldenhof kunt u altijd 

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   

 


