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Blauwe zone
Met ingang van 1 september is de blauwe zone
in delen van Aarveld/Bekkerveld van kracht !
Die ochtend wordt de tape van de borden
verwijderd en is het gebruik van een
parkeerschijf of ontheffing verplicht.
Bureau Handhaving zal overtreders de eerste
twee weken waarschuwen (echter bij herhaling
bekeuren) en vervolgens bekeuren.
Hopelijk wordt hiermee het parkeerprobleem in
die delen van de buurt opgelost, zonder dat de
parkeerdruk in de resterende delen ernstig
toeneemt.
Mocht bij de evaluatie (over ongeveer een half
jaar) blijken dat dat laatste wel het geval is, is
aanpassing eventueel mogelijk. Lees meer
Ontwikkeling HTS
Mogelijk komt er een nieuwe invulling voor de
oudbouw van de voormalige HTS.
De ‘nieuwbouw’ (die toch ook al uit de jaren ’60
stamt) is nu weliswaar tijdelijk in gebruik door
Vrije School de Jeeg, maar dat is slechts tijdelijk.
Wonen Limburg nodigt buurtbewoners uit om
samen te brainstormen over wat met de
nieuwbouw zou moeten of kunnen gebeuren.
Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst op 13
september en daar kunt u als bewoner aan
deelnemen. Lees meer
Verkeersvisie
De gemeente gaat uitgangspunten,
doelstellingen en ambities rond verkeer in de
gemeente vastleggen in een verkeersvisie. Als
voorbereiding daarop wordt via het Internetpanel
een enquête uitgevoerd onder bewoners.
Behalve dat de geënquêteerden een vragenlijst
kunnen invullen, kunnen bewoners op een kaart
aangeven wat zij als knelpunt zien, of welke
suggestie of wens ze hebben.
U kunt ook uw mening geven door op de kaart
aan te geven wat volgens u de knelpunten in de
buurt zijn. Ook wensen of suggesties kunt u op
de kaart kwijt. Dat kan tot 25 september.
Lees meer

Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Redactie wijkblad
We zijn nog altijd op zoek naar redactieleden
voor het wijkblad !
Het gaat zowel om mensen die willen zorgen
voor de inhoud als mensen die het leuk vinden
om aan het ontstaansproces van een uitgave
(deadlines !) vorm te geven.
Aan het volgende wijkblad wordt overigens al
hard gewerkt en we hopen het in het weekend
van 24/25 september bij u in de bus te kunnen
gooien.
Lees meer
Spek & Ei Ontbijt
Tijdens het Bekkerveldfestival vindt op
zondagochtend weer het inmiddels traditionele
Spek & Ei Ontbijt plaats.
Met name buurtbewoners zijn van harte
uitgenodigd om vanaf 11.11 uur met elkaar te
genieten van een gratis ontbijt met, inderdaad,
spek en ei.
De wijkraden van Aarveld/Bekkerveld en Douve
Weien/Caumerveld leveren een financiële
bijdrage.
Laat de wijk klinken
Naar aanleiding van het artikeltje in het wijkblad
over het idee om een buurtkoortje op te richten
hebben we zo’n 12 reacties ontvangen.
Begin oktober zal een eerste bijeenkomst
plaatsvinden en worden verdere afspraken
gemaakt. Voorop staat dat het vooral leuk is om
met elkaar te zingen.
Ook iets voor u ? Stuur een mailtje naar
mail@Jacqueline-Mulders.nl of bel Jacqueline
even op: 06-183 668 54.
Buurtsteun
Als wijkraad willen we bewoners met een
hulpvraag graag in contact brengen met
buurtbewoners die kunnen helpen. Dat gebeurt
steeds meer. We zijn blij en trots op de buurt dat
het tot nu toe altijd is gelukt een passende match
tot stand te brengen !
Meer info: info@aarbek.nl of 06-47600307
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