Nieuwsbrief maart 2016
voor Hondsbroek en Aldenhof

In deze nieuwsbrief o.a. Buitenspeeldag, garageverkoop, start van buurtpreventieteam, verbreding A2 en
meldingen over de openbare ruimte.

Buitenspeeldag en garageverkoop 2016
Ook dit jaar organiseert het Buurtplatform in onze
wijk de Buitenspeeldag en de garageverkoop. Op de
Buitenspeeldag kunnen kinderen weer heerlijk
allerlei spelletjes doen en tijdens de garageverkoop
mag iedereen in de wijk zijn of haar spulletjes weer
in de verkoop zetten. De Buitenspeeldag vindt plaats
op woensdag 8 juni gevolgd door de garageverkoop
op zondag 26 juni. Meer details over beide evenementen volgen later dit jaar, evenals de inmiddels
bekende huis-aan-huisbrieven hierover.
Voor de vroege vogels is aanmelden nu ook al mogelijk via onze website www.hondsbroek-aldenhof.nl.
Met betrekking tot de garageverkoop is de afgelopen
jaren gebleken dat hoe meer mensen in een straat
meedoen, des te meer aanloop (en verkoop) en hoe
gezelliger het is. Mobiliseer dus nu alvast je buren,
nodig familie, vrienden en bekenden uit voor die dag
en maak er iets leuks van. Gebruik zelf vooral ook
alvast de sociale media (Twitter, Facebook, etc.) om
nog meer bezoekers te trekken op 26 juni.

Buurtpreventieteam van start
Heb je ook al collega-buurtbewoners met gele jassen
rond zien lopen door de buurt? Dat kan goed, want
afgelopen maand is het buurtpreventieteam voor
Hondsbroek-Aldenhof van start gegaan. Na de
introductiecursus en een kennismakingsrondje met
de wijkagent lopen nu regelmatig groepjes van het
buurtpreventieteam door de buurt.

Wat is het doel van buurtpreventie?
Het vergroten van het veiligheidsgevoel in een
wijk, het verbeteren van de sociale cohesie en
het terugdringen van overlast en criminaliteit.
Inbrekers en andere criminelen worden niet
graag gezien en doen hun ‘ding’ graag in de
anonimiteit. In wijken waar buurtpreventie
actief is, is de sociale controle flink gegroeid,
waardoor het voor inbrekers lastiger wordt om
ongezien en ongestoord hun gang te gaan.
Daarnaast voelen mensen zich prettiger in
hun wijk, omdat ze weten dat er meer
aandacht voor elkaar is.
Wat is buurtpreventie eigenlijk?
Het zijn gewoon buren die bijzonderheden,
problemen en situaties signaleren en doorgeven aan de juiste instanties. Dat kan de
politie zijn, maar ook de gemeente of een van
de woningcorporaties. Deze komen vervolgens zo snel mogelijk in actie. Behalve signaleren en doorgeven, kan de buurtpreventist
mensen veiligheidstips geven en aanspreken
op hun gedrag. Alleen al van de zichtbaarheid
door het lopen van rondjes door de buurt gaat
een grote preventieve werking uit.
Kortom: het zijn extra ogen en oren in de wijk
waardoor het samenleven prettiger wordt.
Wil je ook onderdeel uitmaken van het buurtpreventieteam? Meld je aan via
info@hondsbroek-aldenhof.nl of kijk op:
www.buurtpreventiesittard-geleen.nl.

Verbreding A2
In 2022 zal de A2 verbreed gaan worden. Dat lijkt
nog heel ver weg, maar we zijn er als Buurtplatform
al druk mee bezig, om te voorkomen dat we straks
voor voldongen feiten komen te staan. Samen met
Actiecomité ‘Behoud de verbindingen’ maken we ons
sterk om de belangen van ons als bewoners zo goed
mogelijk te behartigen. Als voorbeeld staat er in de
huidige plannen van Rijkswaterstaat dat de brug bij ’t
Rooth (de verbinding tussen Born en het Limbrichterbos) zou komen te vervallen. Wat ons betreft is
dat onbespreekbaar. Maar ook onderwerpen als
geluidhinder, fijnstof en bereikbaarheid tijdens de
uitvoering staan op de agenda. Het Buurtplatform
neemt deze punten mee in de overleggen met
gemeente, provincie en Rijkswaterstaat.
Het Buurtplatform heeft zich verenigd met diverse
belangenorganisaties en alle andere Buurtplatforms
en Wijkraden langs de A2 tussen Kerensheide en
het Vonderen. In een structureel overleg met Rijkswaterstaat worden de belangen van de omwonenden
op de gebieden van groenvoorzieningen, leefbaarheid en veiligheid besproken.
Het eerste resultaat is dat het inmiddels voor Rijkswaterstaat bespreekbaar geworden is om de brug bij
’t Rooth te behouden. Dat wil dus nog niet zeggen
dat de brug gegarandeerd zal blijven bestaan (of
vernieuwd zal worden), maar wel dat serieus naar de
mogelijkheden voor behoud gekeken wordt. We
zullen jullie onder andere middels deze nieuwsbrief
op de hoogte houden van de voortgang.
Meldingen openbaar gebied
Heb je last van bijvoorbeeld zwerfvuil, illegale stort,
losse tegels, een omgewaaide boom, slecht
groenonderhoud of een kapotte straatlantaarn?
Maak dan direct een melding via www.sittardgeleen.nl. Onder de rubriek ‘inwoners’ kun je alle
informatie over een melding doorgeven.
Je kunt ook het callcenter bellen: 14 046 of
download de gratis app BuitenBeter en registreer
jezelf eenmalig.

Jouw meldingen komen dan in het systeem
van de gemeente binnen en zullen zo spoedig
mogelijk worden afgehandeld. Suggesties
voor verbetering van het leefklimaat in onze
wijk kunnen ook doorgegeven worden via de
website www.hondsbroek-aldenhof.nl of per
e-mail: info@hondsbroek-aldenhof.nl
Vriendelijk verzoek
Tijdens het uitlaten van mijn hond doe ik
graag iets extra’s voor de wijk door het
zwerfafval te verzamelen. Maar met name op
het grasveld aan de Aquarius en naast het
Orbis Zorgcentrum tref ik bergen hondenpoep
aan. Als hondenbezitter zul je zeggen: “Ik ruim
de hondenpoep op wanneer mijn hond op de
stoep of op straat zijn behoefte doet.” Maar de
poep op de veldjes is erg onhygiënisch en niet
fijn voor overstekende voetgangers of spelende kinderen. Ook zijn er hondenbezitters die
het wel goed menen te doen, maar de verzamelde hondenuitwerpselen in een plastic
zakje deponeren in de omkisting van de nieuw
geplante bomen naast het Zorgcentrum. Zo’n
plastic zakje met inhoud zal daar over een
jaar nog liggen. Het lijkt me een kleine moeite
om het zakje even verderop in een van de
geplaatste afvalemmers te deponeren. Ook
het gebied achter de Bornerkapelstraat en
Koningstraat tot aan de volkstuintjes nabij de
A2 worden in mijn rondgang zoveel mogelijk
van zwerfvuil ontdaan. Jammer dat er nog
mensen zijn die menen dat ze zakken met
vuilnis in de bosjes kunnen deponeren of een
stukgeslagen porseleinen wasbak in een
greppel werpen. Ook hen wil ik verzoeken om
in 2016 samen met mij onze buurt schoon te
houden en respect te hebben voor de natuur.
Mag ik u alvast bedanken voor uw medewerking?
Een buurtbewoner
(Dit is wegens plaatsgebrek een ingekorte briefversie. De
volledige brief staat op:
www.hondsbroek-aldenhof.nl/2015/12/verzoek-van-eenbuurtbewoner)

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Roy Schlösser, Ralph Deguelle, Henny de Mooij, Marc Moonen en Willy Janssen. Meer informatie? Voor
meer informatie over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog
Reinaldstraat 11, 6121 NK Born, tel. 046 - 411 51 20, e-mail: info@hondsbroek-aldenhof.nl Of kijk op onze
website www.hondsbroek-aldenhof.nl
Het Buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Heb jij interesse, meld je dan svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend
naar een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

