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Romeinse weg 

Bij de werkzaamheden in de Bekkerweg is opnieuw 

een deel van de Romeinse weg blootgelegd. 
In mei 2014 werd al een deel blootgelegd op het 

kruispunt van de Bekkerweg en de Ruys de 
Beerenbroucklaan. 

Daarmee werd bevestigd dat de weg het huidige 
tracé van de Bekkerweg volgde. 

Dat nu weer een deel is blootgelegd, is daarom 

waarschijnlijk geen verrassing, maar het blijft toch 
leuk. 

Zaterdag 16 en zondag 17 april kan iedereen de 
weg komen bekijken. 

Dan is ook de archeoloog aanwezig om tekst en 

uitleg te geven. 
Meer over Romeinse weg en de Rioolrenovatie 

 

 
 

Flat van Weerden Poelmanstraat 
Vrijdag ontvangen omwonenden van de flat waar 

de gasexplosie plaatsvond een bewonersbrief over 
wat er nu gaat gebeuren. 

Vanaf zaterdag a.s. staat die ook op onze website. 

 
Buurtactieregeling 

Heeft u een goed idee voor een activiteit in uw 
straat ? Of om de omgeving te verbeteren ? 

Mogelijk kunt u een bijdrage krijgen van de 

gemeente. Voor hulp of advies kunt altijd even 
contact opnemen met de wijkraad. 

Lees meer 

Nextdoor 

Via Nextdoor.nl kunnen bewoners gemakkelijk 

berichten versturen naar de mede 
buurtbewoners. Dat gaat in principe per 

postcodegebied. Zo is Aarveld een groep en 
Bekkerveld weer een andere. Je kunt de 

berichten adresseren aan de andere bewoners 
in je eigen groep, maar daarnaast kun je ook 

aangrenzende buurten selecteren. 

Lid worden van de groep is eenvoudig via de 
website van Nextdoor. 

 
Koningsdag 

Net als in andere jaren gaan we op 27 april 

weer fietsen versieren op de parkeerplaats van 
de voormalige HTS. Vandaar gaan we in 

optocht naar de stad. 
Dit jaar beginnen we iets vroeger dan anders: 

vanaf 11.30 kunnen de fietsen versierd worden. 

Om 12.20 uur vertrekt de stoet richting 
centrum. 

 
Blauwe zone 

Onlangs ontvingen de bewoners van de straten 
die worden aangewezen als blauwe zone 

bericht van de gemeente. 

Vanaf nu kunnen ze een ontheffing aanvragen. 
Waarschijnlijk gaat de nieuwe regeling in op 1 

juli a.s. 
Op de website vindt u nauwkeurige kaarten 

waar de blauwe zone is ingetekend. 

 
Mantelzorgcompliment 

Kent u iemand die in 2015 langdurig de zorg 
had voor een ander ? Mogelijk komt hij of zij in 

aanmerking voor het mantelzorgcompliment 

(een bedrag van € 200,-, bedoeld als 
waardering voor de inzet). 
Aanvragen kan tot 1 juni a.s. 
Lees meer 
 

Vaderdag 
Een origineel cadeau voor Vaderdag: neem 

hem mee naar de buurtbarbecue op 19 juni ! 
Zie ook het wijkblad van maart. 
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