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In deze nieuwsbrief o.a. de Selfie-wedstrijd, garageverkoop en buitenspeeldag

Alweer een jaar voorbij

Wat stelt dit voor?

Het jaar is alweer bijna voorbij en de feestdagen staan
voor de deur. Voor velen een tijd om even terug te
kijken op het afgelopen jaar. Hoe is 2021 voor jou
verlopen? Wat heb je beleefd en hoe heb jij het
ervaren? Viel het mee of juist tegen?
Ook dit jaar zien we dat, ondanks de soms moeilijke
corona-discussies, mensen in de wijk nog steeds voor
elkaar klaarstaan en elkaar helpen waar nodig.
Hopelijk wordt 2022 een positiever jaar voor iedereen.
Tot die tijd, blijf op jezelf en elkaar letten!

Feestdagen-Selfie-wedstrijd
Maak jij de leukste, grappigste, sfeervolste of
bijzonderste feestdagen-selfie?
Dan win je een cadeaubon van 25 euro!
Stuur je selfie(s) uiterlijk 9 januari 2022 naar
info@hondsbroek-aldenhof.nl of tag
@hondsbroekaldenhof bij jouw feestdagen-selfie op
Instagram.

Alle bewoners van onze wijken kennen dit kunstwerk
bij de vijver op Aquarius wel. Maar wat stelt het voor?
Wat is de betekenis van deze Human Cloud voor de
wijk?
Op onze website www.hondsbroek-aldenhof.nl vind je
bij de nieuwsberichten een uitgebreide uitleg van de
beeldend kunstenaar Pierre Lumey zelf. Ook staan er
foto’s bij van de onthulling op 20 april 2006.
Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof wil zorgen dat er
alsnog een toelichting bij dit mooie, maar nu nog
anonieme kunstwerk geplaatst wordt.

Garageverkoop 2022
Het buurtplatform organiseert al vele jaren de,
inmiddels bij velen bekende, garageverkoop.
Helaas hebben we in verband met corona de 2020en 2021-editie moeten annuleren.
In 2022 hopen we echter wel weer een
garageverkoop te kunnen houden in onze wijk.
Uiteraard alleen indien dit tegen die tijd ook
verantwoord is vanuit corona-oogpunt.
Dus zet (onder voorbehoud)
zondag 22 mei alvast in je
agenda!

Met je deelname geeft je ons toestemming om je
foto(‘s) te gebruiken op onze website, sociale media
en in onze nieuwsbrieven.
Op Instagram @hondsbroekaldenhof vind je o.a. een
selectie uit onze eerdere seizoensfoto-wedstrijden.

Houd onze sociale media
en website in de gaten
om je over enige tijd hiervoor
aan te kunnen melden.

Buitenspeeldag 2022
Behalve dat we de garageverkoop al 2x hebben
moeten annuleren, kon helaas ook de buitenspeeldag
niet doorgaan.
Laten we met z’n allen hopen dat 2022 een beter
vooruitzicht heeft en dat de kinderen in onze wijk in het
voorjaar wel weer met z’n allen kunnen genieten van
de nationale buitenspeeldag.
Deze zal (onder voorbehoud) plaatsvinden op
woensdag 8 juni.
Houd ook hier onze sociale media en website voor in
de gaten.

.
We staan nu voor een nieuwe fase: de aanbesteding
van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat.

A2-verbreding Het Vonderen – Kerensheide
In onze nieuwsbrief van maart 2020 heb je kunnen
lezen dat in december 2019 de minister het tracébesluit voor de verbreding van de A2 tussen Het
Vonderen en Kerensheide (kortweg A2-VK) heeft
ondertekend.

KW staat voor ‘kunstwerk’ en dat is geen sierkunst
maar een brug, viaduct of tunnel!

Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder waarin op de
achtergrond al veel werk is verricht.
De zienswijzen bij de Raad van Staten zijn afgerond,
en veel voorbereidende werkzaamheden moeten nog
starten, zijn nog bezig of afgerond (zoals de
verlegging van de PPS-leidingen naar Chemelot).

Ter voorkoming van problemen voor de aanwonende
burgers bij de uitvoering van de werkzaamheden,
moeten knelpunten van tevoren in overleg met
gemeenten, RWS en de provincie zo goed mogelijk
worden vastgelegd.
De verkeersstromen bij kunstwerk (KW) Swentibold
(Aldenhofweg) en Grasbroek (Sittarderweg) en ook bij
de overgang KW ’t Rooth (Steenakkerweg) moeten
tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk
doorgaan.

De verbreding van de A2 is nodig voor de
doorstroming van het verkeer, maar ligt in een zeer
smal gebied. We zullen zodoende zeker met overlast
tijdens de werkzaamheden te maken krijgen.
De echte werkzaamheden zullen starten in 2024,
maar in de aanloop hiernaartoe zul je her en der al
wat activiteiten op en rond de A2 zien. Communicatie
en informatie is de komende jaren zeer belangrijk.
Het buurtplatform probeert je zo goed mogelijk op de
hoogte te houden. Volg de berichten op onze website,
sociale media en abonneer je op de nieuwsbrief van:
Rijkswaterstaat.nl/wegen/projecten overzicht/A2
verbreding.
We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen
denken over hoe we onze wijk bereikbaar en leefbaar
kunnen houden tijdens de werkzaamheden rondom
de A2-verbreding. Interesse? Meld je dan even bij ons
secretariaat.

Ondertussen hebben de vertegenwoordigers van de
dorpen en buurten langs de A2 regelmatig met
Rijkswaterstaat (RWS) overlegd met betrekking tot
wensen en knelpunten.

Wij wensen iedereen heel
fijne en mooie kerstdagen
en een gezond, gelukkig en
veilig 2022!
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