
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Stuur dan een mailtje met in de onderwerpregel: “afmelding nieuwsbrief”. 

 

 

 

 

 
 

Nummer 22 

april 2015 

 

Reacties: info@aarbek.nl of telefoon: 

045-5711721 of 06-47600307 

 

Bewonertop 

Op 19 april organiseert de wijkraad voor het 
eerst een Bewonertop. Alle bewoners zijn 

uitgenodigd om met de wijkraad in gesprek in 
geprek te gaan. Niet alleen met de wijkraad: zo’n 

30 organisaties die actief zijn in de buurt zullen 
ook aanwezig in de Thermenschool. 

Ook worden rondleidingen aangeboden in 

Humanitas en de voormalige HTS. 
Leerlingen van de Thermenschool exposeren de 

kunstwerken die ze over de buurt gemaakt 
hebben. 

Lees meer. 

 

Parkeerbeleid 
Alle bewoners krijgen gelegenheid zich uit te 

spreken over de invoering van een blauwe zone 

in de buurt. Bewoners zelf kunnen een ontheffing 
aanschaffen. 

Onlangs hebben we daarover nog een geprek 
gehad met de gemeente. 

Nog voor de zomer vindt de door de gemeente 

georganiseerde enquête plaats. Eventuele 
invoering is voorzien voor het najaar. 

Lees meer. 
 

Rioolrenovatie 
Met het aanbrengen van een nieuwe toplaag is 

de rioolrenovatie in de Burg. Waszinkstraat nu 

afgerond. Een nieuwe staat echter al weer 
gepland en wel voor 2016. 

Dan gaat het om de Vlotstraat, stukje Bekkerweg 
en de Dr. Jaegerstraat. 

Met name de Vlotstraat en de Dr. Jaegerstraat 

zullen een andere look krijgen doordat het asfalt 
wordt vervangen door betonstraatklinkers en de 

inrichting van de straat wijzigt. Lees meer. 

 

Nieuw ouderenbeleid 

De gemeente werkt aan nieuw ouderenbeleid. 
Kernthema’s zullen zijn: 

1. Langer thuis wonen 
2. Vitaliteit 

3. Maatschappelijke participatie 
Ouderen worden zelf bij de ontwikkeling van dat 

beleid betrokken door een schriftelijke enquête. 

Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd. 
In onze buurt vindt een bijeenkomst plaats op 

woensdag 6 mei, in Huize Tobias. 
Ieder die geïnteresseerd is kan zich aanmelden. 

Lees meer. 

 
Opening MAB 

Het gaat nu hard met de Multifunctionele 
Accommodatie Bekkerveld. 

Naar verwachting wordt de MAB per 1 mei 

overgedragen. RKSV Bekkerveld moet dan het 
‘gemeenschapsgedeelte’ nog inrichten. 

De opening is voorzien in de week van 20 juni 
t/m 28 juni, waarin allerlei activiteiten zullen 

plaatsvinden. Dan zal ook de nieuwe naam voor 
het complex bekend gemaakt worden. 

 

Kinderconferentie 
Zondag 12 april vond onder een stralende zon de 

3e Kinderconferentie plaats. Zo’n 75 kinderen (en 
veel ouders) vermaakten zich tijdens 14 al dan 

niet educatieve workshops, van kruidentuintje tot 

dans, van gipsmasker tot vuur maken en meer. 
Foto’s 

 
Groen Verbindt 

Het Oranje Fonds start met een speciaal ‘groen 

en sociaal’ programma: Groen Verbindt. 

Met Groen Verbindt wil het Oranje Fonds, door 

gebruik te maken van de groene buitenruimte,  
de sociale samenhang en de leefbaarheid in 

wijken en buurten versterken. Daarnaast wil het 

fonds ontmoeting tussen bewoners en cliënten 
van maatschappelijke instellingen en 

buurtbewoners bevorderen.  
Hebt u een suggestie ? Lees meer 

Website               Twitter              Facebook             klik 

mailto:info@aarbek.nl
http://www.aarbek.nl/bewonertop/#more-3845
http://www.aarbek.nl/blauwe-zone-in-heel-aarbek/#more-1901
http://www.aarbek.nl/rioolrenovatie-dr-jaegerstraat-bekkerweg-en-vlotstraat/#more-3814
http://www.aarbek.nl/draag-bij-aan-het-ouderenbeleid/#more-3850
http://www.aarbek.nl/kinderconferentie-2/#more-4071
http://www.bgwheerlen.nl/groen-verbindt/
http://www.aarbek.nl/
http://twitter.com/aarbek
http://www.facebook.com/aarbek.wijkraad

