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Blauwe zone
De verkeersbesluiten met betrekking tot het
invoeren van een blauwe zone zijn gepubliceerd.
Maar worden ook weer ingetrokken ….
We hebben de gemeente geattendeerd op zoveel
fouten en onzorgvuldigheden dat er weinig
anders overbleef.
Ook bij de nieuwe besluiten, nog te publiceren,
hebben we enkele opmerkingen geplaatst.
Voor de meest actuele stand van zaken volgt u
het beste de berichten op onze website.
Romantisch Rosarium Nazomerconcert
Helaas hebben we moeten besluiten het concert,
dat gepland stond voor 27 september, niet door
te laten gaan.
Spek en Ei
In het weekend van 28-30 augustus vindt weer
het Bekkerveldfestival plaats. Het volledige
programma vindt u hier.
De beide wijkraden dragen financieel bij aan het
Spek en Ei-ontbijt (zondagmorgen, vanaf 11.11
uur). Daardoor kan het gratis worden
aangeboden. Met name buurtbewoners en leden
van RKSV Bekkerveld zijn van harte uitgenodigd !
Activiteiten derden
In principe vermelden we op onze website geen
activiteiten van derden. Een uitzondering maken
we voor activiteiten die zich vooral op onze buurt
richten en voor activiteiten voor ouderen. Voor
die laatste linken we u door naar de informatie
van betreffende organisaties zelf.
U vindt alle activiteiten hier.
Hart onder de riem
De actie ‘Hart onder de riem’ was een succes !
De buurtbarbecue was geslaagd en als resultaat
hebben we de ondernemers een cheque kunnen
aanbieden van € 1.000 voor bv. het opnieuw tot
leven wekken van het pleintje.
Ook de gemeente heeft, via de buurtactie,
bijgedragen aan het welslagen.
Op dit moment is helaas nog niet duidelijk wat
met het getroffen gebouw gaat gebeuren.

Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Werkplan 2016
Binnenkort beginnen we aan het schrijven van
het Werkplan 2016. Dat werkplan levert de basis
voor onze begroting en daarvan wordt weer de
gemeentelijke subsidie afgeleid.
We willen de bewoners graag bij het werkplan
betrekken en daarom organiseren we in
september of oktober een aparte bijeenkomst.
Zodra datum en plaats bekend zijn, zullen we die
op de website publiceren.
Rosarium en Burendag
Alweer ruim vijf jaar onderhouden vrijwilligers uit
de buurt het rosarium aan het einde van de
Vergiliusstraat. Een geweldige ploeg, die hiervoor
graag de handen uit de mouwen steekt !
Maar een handje hulp af en toe is ook welkom.
Bijvoorbeeld op zaterdag 26 september.
Dan bent u tussen 10.00 en 13.00 uur welkom
om ons te helpen zo’n 900 kilo kalk te
verspreiden. Daarmee hopen we de grond wat
minder zuur te maken, want rozen houden daar
niet van.
Overigens bent u ook gewoon welkom voor een
praatje en een kop koffie !
Wijkblad
Veel bewoners weten het wijkblad te waarderen.
Voor het juninummer, een special over de
ontploffing, ontvingen we extra veel
complimenten.
Die geven we graag door aan de redactie, want
zij zorgen er steeds weer voor dat er een mooi,
goed leesbaar en informatief wijkblad uitkomt !
Het volgende wijkblad kunt u tegemoet zien in
het weekend van 26 september.
Werkgroep buurtsteun
Bewoners worden geacht steeds meer zelf en
steeds meer voor elkaar op te lossen. Daar wordt
de buurt ook beter van.
De werkgroep buurtsteun onderzoekt hoe we de
onderlinge solidariteit en hulp in de buurt kunnen
verbeteren.
Hoever zou ú daarin gaan ? Van 25 bewoners
hebben we dat onderzocht. Bekijk de uitslag.

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

