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In deze nieuwsbrief o.a. verslag garageverkoop, voetpad Bornerkapelstraat – Marcus Aurelius, brug tussen 
jong en oud, geluidswal, verslag wijkschouw, werkatelier leefbaarheid en buitenspeeldag.  
 

 
 

 
 

Verslag Garageverkoop 2 juni 
De eerste garageverkoop in onze wijk startte zonnig 
en dat bleef het gedurende de hele dag. Veel 
mensen hadden zich aangemeld, zij stalden hun 
koopwaar uit op de oprit of in de voortuin. De 
stemming was opgetogen en op verschillende 
plaatsen was de straat nog extra met vlaggetjes en 
ballonen versierd. Een aantal mensen had op het 
laatste moment toch maar besloten alsnog mee te 
doen. Er waren deelnemers van alle leeftijden. Alle 
mogelijke spullen werden te koop aangeboden. Van 
televisies tot kleding en van speelgoed tot ‘cup cakes 
voor 10 sent’ door twee jonge dames. Helaas waren 
er ook enkele straten in de wijk, waar het stil was. 
Wellicht zal dat volgend jaar anders zijn door de 
ervaringen en het enthousiasme van de andere 
straten. Veel mensen met de lijst van deelnemers in 
de hand, struinden te voet, met de fiets en met de 
auto de hele wijk af, op zoek naar koopjes. Van 
iemand die bang was straks zijn auto niet meer terug 
te vinden in de wijk tot een vrolijke fietser die overal 
stopte met de vraag of er windsurfspullen te koop 
waren. Een geslaagde eerste editie die zeker voor 
herhaling vatbaar is. Foto’s zijn te vinden op onze 
website en facebookpagina. 

 
Voetpad Bornerkapelstraat - Marcus Aurelius 
Het heeft even geduurd maar de gemeente heeft het 
verzoek van bewoners om de doorsteek van de 
Bornerkapelstraat naar de Marcus Aurelius te 
verharden gehonoreerd. Er komt een beklinkerd pad 
voorzien van fietssluizen. Wanneer de werkzaam- 
heden starten is nog niet precies bekend. 
 
 

 Brug tussen jong en 
oud 

De leerlingen van groep 
6 en 7 van basisschool 
Swentibold en de 
cliënten van Orbis St. 
Maarten hebben in het 
kader van het project 
burgerschapseducatie 
een voorstelling 
ontwikkeld van het 
poppentheater 'Brug 
tussen jong en oud'. De 
leerlingen en cliënten hebben, samen met poppen- 
speelster Rineke Paes, de handpoppen gemaakt, 
scènes bedacht, de liedjes gekozen en het decor 
geknutseld, ondersteund door leerkrachten van de 
basisschool en medewerkers en vrijwilligers van het 
zorgcentrum. De voorstelling is op 30 mei 
opgevoerd voor de kinderen van Basisschool de 
Wissel. Dit om te laten zien wat het project 
burgerschap educatie kan inhouden en om de 
eerste contacten te leggen voor een bredere 
samenwerking, ook voor het nieuwe woon-
zorgcomplex Orbis Aldenhof. Op onze website vind 
je meer informatie hierover. 

Nieuw herinneringsbordje 
In 2010 is door de leerlingen van Basisschool de 
Wissel, de Gemeente Sittard-Geleen en het IVN 
Land van Swentibold een bosplantsoen onder aan 
de spoorbrug aan de Jupiter aangeplant. Een mooi 
bord dat ter gelegenheid hiervan was aangebracht, 
werd begin dit jaar gestolen. Vrijwilligers van het 
IVN hebben gezorgd voor plaatsing van een nieuw 
bord dat er kwam dankzij de financiële steun van 
Gemeente Sittard-Geleen.  
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Geluidswal Jupiter verlengd 
De geluidswal langs het spoor aan de 
Jupiter/Postweg is verlengd. Dankzij overleg tussen 
gemeente, bewoners en het buurtplatform 
veroorzaakt het goederenspoor nu iets minder 
overlast voor de omwonenden. De verlenging van de 
geluidswal is onderdeel van een reeks van 
maatregelen die zijn genomen, zoals afspraken met 
de vervoerders over de tijdstippen van transport (niet 
voor ’s ochtends 7.00 uur); wisselen van 
treinsamenstelling zoveel mogelijk op de 
achtergelegen sporen; niet te lang stilstaan met een 
draaiende locomotief; minimaliseren van nachtelijke 
werkzaamheden aan het spoor e.d. Deze 
maatregelen zijn al eerder ingevoerd en hebben een 
positief effect op de ervaren overlast. De verlenging 
van de geluidswal was eveneens een van de 
maatregelen, maar heeft iets langer op zich laten 
wachten. We zijn zeer tevreden met het eindresultaat 
en willen dan ook de gemeente en bewoners danken 
voor de constructieve samenwerking bij dit project. 
 

 
 
Wijkschouw 
In april heeft het buurtplatform weer haar jaarlijkse 
wijkschouw gedaan. Tijdens deze wijkschouw 
bekijken we de plekken die aandacht behoeven. We 
hebben een aantal kleine mankementen gemeld bij 
de gemeente en hebben ook al kunnen zien dat deze 
zijn verholpen. Over andere punten zijn we nog met 
de gemeente in gesprek. We merken dat onze buurt 
steeds minder knelpunten kent door de aanpak in de 
afgelopen jaren. We willen aan jullie als bewoners 
vragen om je ideeën voor verbeterpunten aan onze 
buurt te melden bij het platform. Defecten aan 
straten of straatmeubilair kunnen rechtstreeks 
gemeld worden bij de servicelijn van de gemeente op 
telefoonnummer 14-046. Op deze manier kunnen we 
samen aan een nog prettigere woonomgeving 
werken. 

Werkateliers en Leefbaarheidsagenda 2025 
In februari, maart en april jl. hebben 12 werkateliers 
plaatsgevonden in alle wijken van onze gemeente. 
Gesproken is over de toekomstige mogelijkheden 
en knelpunten op het gebied van leefbaarheid in de 
wijken. Centrale vraag was: wat kunnen we de 
komende jaren al doen om ervoor te zorgen dat de 
wijken ook in 2025 leefbaar zijn? En welke actieve 
rol kunnen bewoners daarin vervullen? 
Voor verslagen van deze bijeenkomsten kunt u 
terecht op onze website: www.hondsbroek-
aldenhof.nl onder: 26/04/13 - Terugkoppeling 
werkateliers; en ook op de gemeentesite: 
www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid 
 
Buitenspeeldag 
Op 12 juni vond onze jaarlijkse Buitenspeeldag 
plaats op de straat Vesta in Aldenhof. Zo’n 130 kids 
hebben zich geweldig vermaakt met de vele 
spelletjes en het springkussen. Op het laatste 
moment lukte het de organisatie om net genoeg 
vrijwilligers te vinden om alle spellen te kunnen 
laten spelen en ook nog al die vrolijke gezichtjes te 
kunnen laten schminken. Wij danken alle 
vrijwilligers die op een of andere manier hebben 
bijgedragen om dit evenement weer te doen slagen 
heel hartelijk. De blije kinderen en een bijzonder 
gezellige middag waren alle moeite weer meer dan 
waard. De foto’s zijn te vinden op zowel onze 
website als op facebook.com/hondsbroek-aldenhof.  
 
Nieuw groen op de geluidswal Jupiter 
De geluidswal in het verlengde van de spoorbrug 
aan de Jupiter lag er een aantal jaren troosteloos 
bij. In de bakken op de wal wilde de klimop 
nauwelijks groeien, zodat de bewoners tegen zwart 
plastic aankeken. In overleg met de gemeente is 
besloten om dit lelijke uitzicht te camoufleren door 
het aanplanten van een houtwal. In april zijn er op 
drie niveaus de volgende struiken aangeplant: 
hazelaar, krentenboom, kornoelje, meidoorn, 
sleedoorn, Gelderse roos, mispel, kardinaalsmuts 
en brem. Ook heeft het buurtplatform gevraagd om 
een paar boompjes als lijsterbes en els in de wal te 
planten. Dit is nu nog niet doorgegaan maar we 
doen ons best om dit in het najaar te realiseren. Na 
deze natte en nu warme weken groeit al het groen, 
ook het gras, als kool. Er kan nu echter even niet 
gemaaid worden want anders zijn we onze aanplant 
ook kwijt. Met een beetje geduld wordt het een 
prachtige, kleurige houtwal voor iedereen, ook voor 
onze vogeltjes. 
 
 
  

       


