Nieuwsbrief april 2017
voor Hondsbroek en Aldenhof

In deze nieuwsbrief o.a. buitenspeeldag, garageverkoop, rioleringswerkzaamheden en hondenspeelweide.

We zijn wel nog dringend op zoek naar
mama’s, papa’s en andere vrijwilligers die op
deze buitenspeelmiddag een handje willen
helpen bij een spelletje of bij het schminken.
Help jij ons mee? Meld je dan zo spoedig
mogelijk aan via
info@hondsbroek-aldenhof.nl.
Bij voorbaat dank namens de Werkgroep
Buitenspeeldag.

Lustrum Garageverkoop 2017
Na 4 succesvolle jaren vieren we dit jaar het eerste
lustrum van de garageverkoop Hondsbroek-Aldenhof; de 5e editie! Op zondag 18 juni mag iedereen in
de wijk van 10.00 tot 15.00 uur, zijn of haar spulletjes
weer in de verkoop zetten tijdens de jaarlijkse
garageverkoop. Aanmelden voor de garageverkoop
is vanaf nu al mogelijk via www.hondsbroekaldenhof.nl. De uitnodigingsbrieven met verdere details en aanmeldstrook worden over een paar weken
huis-aan-huis in de wijk verspreid.
Onze ervaring met de garageverkoop in de
afgelopen jaren leert dat hoe meer mensen in een
straat meedoen, hoe meer aanloop en verkoop en
hoe meer gezelligheid er is voor zowel deelnemers
als bezoekers. Mobiliseer dus nu alvast je buren,
nodig familie, vrienden en bekenden uit voor die dag
en maak er samen iets leuks van. Gebruik zelf vooral
ook alvast de sociale media (Twitter, Facebook,
Instagram etc.) of maak ‘reclame’ op je werk, om nog
meer bezoekers te trekken op 18 juni. Op naar
wederom een heel gezellige dag.
Jubileum-editie Buitenspeeldag 14 juni
Binnenkort worden ook de uitnodigingen voor onze
jaarlijkse Buitenspeeldag weer huis-aan-huis bezorgd. Alle kinderen die tijdig via het antwoordstrookje of online via www.hondsbroek-aldenhof.nl
aangemeld worden, kunnen dan gratis meespelen.
Omdat dit jaar ons 25-jarig jubileum gevierd wordt,
pakken we extra groot en feestelijk uit op deze
woensdagmiddag 14 juni van 14.00 tot 16.30 uur. De
locatie is deze keer nabij Zorgcentrum Aldenhof.
Natuurlijk zijn ook alle volwassenen van harte
welkom om een kijkje te nemen of zelfs mee te
spelen.

Rioleringswerkzaamheden
In het eerste kwartaal van 2017 zijn er op
verschillende plekken in onze wijk rioleringswerkzaamheden. Zo wordt er op dit moment
onder het trapveldje op Tiberius een overloopbekken geplaatst. Ook zijn er in de Heer
Ottostraat en Bornerkapelstraat nog ingrijpende rioleringswerkzaamheden gaande en
gepland. Alle maatregelen moeten ervoor
zorgen dat in de toekomst wateroverlast in de
huizen door overmatig veel regenval voorkomen wordt. Wil je precies weten wat de
plannen inhouden? Kijk dan op de website
van de gemeente, op www.hondsbroekaldenhof.nl of volg de berichten op onze
facebookpagina: hondsbroek-aldenhof. Op
onze eigen sociale media plaatsen wij ook
regelmatig nieuwe foto’s.
Spoorbomen bij Molenstraat
De onbewaakte spoorwegovergang aan de
Molenstraat krijgt in 2018 slagbomen, knipperlichten en bellen. Hiermee moet deze overgang veiliger worden. Dagelijks maken veel
mensen gebruik van deze overweg. Veiligheidsexperts hebben geadviseerd om de
overweg te beveiligen om het risico op
ongevallen te beperken.

Regelmatig zien we mensen die langs het spoor
wandelen of hun hond uitlaten. Dit zogenaamde
spoorlopen is levensgevaarlijk en machinisten
schrikken zich een hoedje. Opsporingsambtenaren
van ProRail voeren regelmatig controles uit. Want
spoorwegterrein is verboden terrein, ook als er geen
hek staat. Treffen zij iemand aan op of langs het
spoor, dan krijgt de overtreder een boete van 140
euro.
Aanpassing aan plein Jan van Salmstraat
Het plein bij de Jan van Salmstraat heeft jarenlang
last gehad van hangjeugd. Vernielingen, brandstichting en intimidaties waren jarenlang een doorn
in het oog van onze buurt. Acties om de overlast aan
te pakken hebben steeds geleid tot kortstondige rust
op en rondom het plein. Afgelopen jaar ontstond een
initiatief om met een herinrichting van het plein ook
voor de lange termijn een oplossing te vinden tegen
de overlast. Nadat wethouder Meekels had aangegeven dat er bij een zeer breed draagvlak onder alle
betrokkenen ook actief naar de financiële middelen
gezocht zou gaan worden, ging een werkgroep van
belanghebbenden, omwonenden, gemeente en het
buurtplatform aan de slag. Zij hebben bekeken wat
er aan het plein zou kunnen worden aangepast,
zoals betere verlichting, toegankelijkheid van het
speelgedeelte en het soort speeltoestellen. Het
uiteindelijke voorstel is aan de omwonenden voorgelegd en werd uiteindelijk door iedereen omarmd.
Inmiddels heeft de wethouder geld beschikbaar
gesteld en worden in de komende weken verbeteringen aan en rond het plein gerealiseerd. We
hopen dat hierdoor in de toekomst geen overlast
meer op het plein zal zijn. Een mooi resultaat dankzij
een gezamenlijke aanpak en samenwerking van
bewoners, instanties, school en gemeente!
Chapeau!

Hondenspeelweide
Onze hele buurt ligt binnen de bebouwde
kom. Dat betekent dat honden niet los mogen
lopen. Al jaren wordt er door hondenbezitters
gevraagd om een hondenspeelweide waar de
honden los mogen lopen en lekker vrij kunnen
spelen. Door de actieve inzet van een groep
hondenbezitters is er nu een mooie oplossing.
Zij vonden het grasveld langs het spoor aan
de Jupiter een geschikte locatie voor een
hondenspeelweide. Vervolgens hebben ze
zelf handtekeningen opgehaald bij de omwonenden. De meeste omwonenden hadden
er geen moeite mee en vonden het een goed
idee. In overleg met de gemeente is vervolgens gekeken naar de exacte locatie en de
aankleding van de weide. Uiteraard zijn er wel
afspraken gemaakt over het gebruik. Zo dient
de hondenpoep ook op de speelweide opgeruimd te worden en mogen honden buiten de
weide niet loslopen. De hondenspeelweide is
een mooi resultaat van actieve buurtgenoten
die zelf in actie kwamen om hun wens te
realiseren. We wensen de honden en hun
baasjes heel veel speelplezier!

Uiteraard hopen we allemaal dat deze nieuwe
voorziening voor onze honden ook bijdraagt
aan de bereidheid van de hondenbaasjes om
ook elders in de straten en plantsoenen van
Hondsbroek en Aldenhof de hondenpoep altijd
direct op te ruimen. Zodat niemand meer last
heeft van hondenpoep. En dat jong en oud
wandelend en spelend niet meer oplettend
naar de grond, maar genietend om zich heen
kunnen kijken.

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Marc Moonen, Roy Schlösser, Willy Janssen en José Strikers. 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.hondsbroekaldenhof.nl, Facebookpagina Hondsbroek-Aldenhof of Twitter HA_Born.
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

