Nieuwsbrief juli 2017
voor Hondsbroek en Aldenhof

In deze nieuwsbrief o.a. buitenspeeldag, garageverkoop, waterbuffer, hondenspeelweide, aanpassingen
plein Jan van Salmstraat en buurtpreventieteam.

Geslaagd buitenspeel-jubileum
Met het luiden van de bel door wethouder Meekels
en het knallen van confettikanonnen, ging onze
25e buitenspeeldag op 14 juni onder luid gejuich
van start. Bijna 200 kinderen leefden zich uit met
allerlei spellen, een springkussen en voor deze
speciale gelegenheid bovendien een enorme
stormbaan. Zoals ieder jaar werd de werkgroep
Buitenspeeldag op voortreffelijke wijze ondersteund door enthousiaste vrijwilligers uit de wijk en
enkele leerlingen van DaCapo Born.
Namens de kinderen danken we alle vrijwilligers,
Zorgcentrum Aldenhof en de Gemeente SittardGeleen voor het mede mogelijk maken van dit
feest. Kijk voor de foto’s op www.hondsbroekaldenhof.nl.

Jan van Salmplein
Het plein aan de Jan van Salmstraat is aangepakt.
Nadat er jarenlang met enige regelmaat overlast
op het plein was, hebben omwonenden, Basisschool De Wissel, MIK kinderopvang, SWBG, de
gemeente en het Buurtplatform samen gekeken
naar een aanpassing van het plein. Met als
belangrijkste doel om overlast in de toekomst te
voorkomen. Nadat er breed draagvlak uit de omgeving was, wist de gemeente uiteindelijk de
financiële middelen vrij te maken om de inrichting
te realiseren. Eind van het jaar wordt het project
afgerond door ‘De Wissel’ als naamgever van de
school een meer prominente plaats op de rotonde
te geven. Ook weer een mooi resultaat van
samenwerken aan een betere buurt.

Opening hondenspeelweide

Op 3 juni is de hondenspeelweide aan de
Jupiter geopend door wethouder Geilen. Deze
speelweide kwam er dankzij het initiatief van
twee hondenbezitters uit onze wijk. Vanaf de
opening wordt er meteen veel gebruik van
gemaakt. De hondenbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes houden van de
speelweide. Nu hebben de honden in ieder
geval een mooie plek waar ze lekker los
kunnen rondrennen en spelen met andere
honden. Een mooi initiatief van enthousiaste
bewoners!
Wist u dat …
• de maximale snelheid op de Sittarderweg
/Bornerweg verlaagd is van 80 km/h naar 60
km/h?
• in onze wijk nog steeds een maximale snelheid geldt van 30 km/h en dat fietsers van
rechts ook voorrang hebben?
• u meldingen (zoals over zwerfvuil, illegale
stort, losse tegels, een omgewaaide boom
etc.) bij de gemeente kunt doen op tel.
14046 of via de BuitenBeter-app? Hierop
wordt binnen enkele dagen gereageerd.
• hondenpoep overal in onze buurt opgeruimd
dient te worden? Ook op de grasveldjes en
plantenperken. Houd straten en stoepen
schoon en zorg dat kinderen ook op de
veldjes in de wijk ‘schoon’ kunnen spelen.
• er sinds een aantal weken een meerkoetenfamilie in de vijver op Aquarius woont?

Kom jij ons preventieteam versterken?
Een Buurtpreventieteam in Geleen heeft al versterking van een viervoeter. Die wil dagelijks wandelen, dus trekken zijn baasjes ook regelmatig de
gele jassen aan. Hondje blij, baasjes hun portie
beweging en de wijk weer een stukje veiliger. Het
team van Hondsbroek-Aldenhof kan ook nog veel
versterking gebruiken. Interesse? Kijk op:
www.sittard-geleen.nl, zoek op het woord
‘buurtpreventie’, of stuur een e-mail naar
info@hondsbroek-aldenhof.nl.

Lustrum voor de garageverkoop van ons
Buurtplatform
Op een zonnige 18 juni werd voor de 5e keer
een succesvolle garageverkoop in onze buurt
georganiseerd. Op ongeveer 80 adressen
stalden bewoners hun koopwaar vanuit hun
garage of oprit uit. Voor het eerst was basisschool De Wissel ook een verkoopadres.
Daardoor was de speelplaats voor ouders of
mensen zonder garage of oprit een leuke plek
om deel te nemen aan deze gezellige buurtactiviteit. De nieuwsgierige, rondwandelende
groepjes kijkers en kopers zorgden voor aardig
wat levendigheid in onze mooie wijk.
De jaarlijkse garageverkoop is dus ook een
leuke manier om meer mensen in de buurt te
leren kennen. Alle deelnemers en wandelaars:
bedankt voor de gezellige dag!
Zie onze website of Facebookpagina voor meer
foto’s en reacties.

Waterbuffer Tiberius
De werkzaamheden voor het plaatsen van de
waterbuffer onder het trapveldje op Tiberius zijn
afgerond. Inmiddels is er weer gras ingezaaid. Nu
is het wachten tot dit gras hoog genoeg is om het
trapveldje weer in gebruik te nemen. Naar verwachting zal nu ook in de omliggende straten de
wateroverlast bij extreme regenbuien tot het
verleden behoren.

Het Buurtplatform wenst alle bewoners een
heel fijne zomervakantie! Geniet ervan!

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Marc Moonen, Roy Schlösser, Willy Janssen en Ralph Deguelle. 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, 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

