Maart 2011 - Infoblad voor Hondsbroek en Aldenhof

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:
AED voor onze wijk, Speurtocht, Bomenplant Aldenhofweg, Boekje met wandelroute Born, Plannen voor een
woonzorgcentrum en de presentatie van ons nieuwe logo.

AED voor onze wijk
In de tweede helft van maart zal voor onze
wijken Hondsbroek en Aldenhof een
Automatische Externe Defibrillator (AED)
geplaatst worden in het kader van project
Burgerhart van Sittard-Geleen. Dankzij dit
apparaat zijn de overlevingskansen van een
slachtoffer met een hartstilstand groter. Een
groot aantal vrijwilligers uit de wijk heeft zich
aangemeld voor het project. Zij waren al in het
bezit van een geldig reanimatie certificaat of
hebben dit onlangs behaald. Deze
hulpverleners worden via de 112-meldcentrale
opgeroepen wanneer in hun directe omgeving
een slachtoffer met een hartstilstand wordt
gemeld. Zij kunnen dan alvast met een
reanimatie starten in afwachting van de
ambulance. Alleen de aangemelde vrijwilligers
hebben toegang tot de afgesloten kast van de
AED. Deze zal geplaatst worden nabij het
speelveldje op de hoek van de Gaarstraat en
Tiberius, omdat dit de meest centrale geschikte
plek is in onze zogenoemde 6-minuten-cirkel
van project Burgerhart.
Informatie over het project Burgerhart is te
vinden op www.sittard-geleen.nl. Wie meer wil
weten over het alarmeringssysteem kan terecht
op www.aed-alert.nl of de website van het
buurtplatform.

Eindelijk is het dan zover… ons nieuwe
logo
“Het nieuwe logo staat symbool voor de
activiteiten van het buurtplatform in de wijken
Hondsbroek en Aldenhof”, aldus Roy Schlösser
ontwerper van het logo.
“Bij het ontwerpen van het logo wilde ik graag
de skyline van onze wijken gebruiken, waarbij
diverse herkenbare elementen uit de wijk
verwerkt moesten zijn.”
Centraal in het logo staat een groot gebouw dat
enerzijds symbool staat voor het
appartementencomplex in Aldenhof en
anderzijds voor de seniorencomplexen in

Hondsbroek. Aan beide zijdes van dit
gebouw zijn diverse woningen (exacte
kopieën) uit de wijk geplaatst. Op deze
manier zijn ‘jong en oud’ vertegenwoordigd in
het logo.
De groep mensen op de 'stoep'
vertegenwoordigen de wijkbewoners, het
buurtplatform en alle instanties die nauw
betrokken zijn bij onze wijk.
Als laatste geven de bomen de grens met het
Limbrichterbos aan, heeft het kunstwerk op
Aquarius een plek gekregen en is het
'kunstwerk/symbool' uit Hondsbroek op het
middelste gebouw geplaatst.
Blauwe wandelroute SG03
In 2009 is de blauwe wandelroute
(gemarkeerd door blauwe paaltjes) in gebruik
genomen. Deze route (lengte 7,5 km) loopt
vanaf de markt in Born door onze wijk, over
het viaduct van de A2 naar De Rollen en
vervolgens via het Limbrichterbos weer terug
naar de markt.
Bij deze route is het informatieboekje ‘Beleef
het Limbrichterbos’ verschenen dat
historische, landschappelijke en natuurlijke
wetenswaardigheden bevat. Dit boekje is
verkrijgbaar à €1.50 bij het IVN op
dinsdagmorgen van 10 -12 uur in De Gaard
(ingang links parkeerplaats Kasteelpark) of bij
Henny de Mooij, Geentstraat 44.

Boekje met de wandelroute in Born

Orbis plannen Woonzorgcentrum
Aldenhof
Eind 2008 is er een informatieavond geweest
over het nieuwe woonzorgcentrum in onze
wijk. Hierop waren grote bezwaren van
omwonenden. Ook zijn er een aantal
zienswijzen op dit plan bij de gemeente
ingediend. Vanwege de problemen bij Orbis
is het lang stil geweest rond dit project. Maar
inmiddels liggen er aangepaste plannen op
tafel. In januari is er een
informatiebijeenkomst geweest van Orbis
met o.a. de gemeente, Architecten aan de
Maas, Woonpunt, een aantal betrokken
Aldenhofbewoners en het Buurtplatform.
Hierin werd het concept van de gewijzigde
plannen voor het woonzorgcentrum
voorgelegd om de eerste reacties te peilen.
Aandachtspunten vanuit de wijk blijven:
hoogte bouw, verkeersveiligheid,
parkeerfaciliteiten, wijkfunctie en
speelvoorziening. Na evaluatie van de
reacties m.b.t. dit voorstel worden in het
voorjaar de definitieve plannen aan onze
wijkbewoners en belanghebbenden
gepresenteerd. Dan volgt de zienswijze
procedure en het uiteindelijke besluit van het
college. Wordt vervolgd.

Bomen planten aan de Aldenhofweg
30 maart vindt de afsluiting plaats van het
project Aldenhofweg. Volgens de planning
staan dan de 2 rijen lindebomen in de grond
en worden de laatste bomen door de
schooljeugd bij de locatie Achter ’t Hout
geplant. Het conceptprogramma ziet er als
volgt uit:
9.30 uur – officiële gedeelte in aanwezigheid
van het IVN en de Platforms van
Hondsbroek-Aldenhof, Buchten en Holtum.
Daarna start om 10.00 uur de aanplant van
het bosplantsoen door een groep leerlingen
van basisschool De Wissel, om 10.30 uur
gevolgd door een groep leerlingen van
basisschool Het Avontuur.

U, bewoner van onze wijk, bent van harte
uitgenodigd bij deze bijeenkomst. We hopen
op mooi weer en een mooie en feestelijke
ochtend. Zo nodig stevige schoenen
aantrekken!
Speuren naar Respect
Werkgroep Respect bestaat uit een aantal
jongeren en buurtbewoners uit Born en heeft
als doel de leefbaarheid in Born te
bevorderen. Dit gebeurt door het leggen van
zoveel mogelijk sociale contacten tussen jong
en oud tijdens verschillende soorten van
activiteiten. Ons buurtplatform ondersteunt dit
initiatief van harte.
Op vrijdagavond 18 maart organiseert de
werkgroep een speurtocht, waarbij
(hang)jongeren en de andere inwoners van
Born gezamenlijk enkele leuke opdrachten
krijgen. Aansluitend is er een gezellige avond
met een hapje en een drankje, zodat we
elkaar nog wat beter kunnen leren kennen.
Iedereen, jong en oud, is hiervoor van harte
welkom. Er wordt gestart om 19.00 uur vanuit
de kelder van het Jongerencentrum aan de
Prins Bisdomstaat 5 in Born. Deelname is
gratis. We hopen op een grote opkomst
vanuit de buurtbewoners.
Kinderoptocht OBS De Wissel

Goed weer en gezelligheid bij de kinderoptocht.

Activiteiten agenda
18 maart Speurtocht werkgroep Respect
30 maart Bomenplant Aldenhofweg
1 juni
Straatspeeldag
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