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Wethouder in de buurt
Op 10 juni bezoekt onze ‘buurtwethouder’ Barry
Braeken Aarveld/Bekkerveld. Hij komt met de
Tuk Tuk van de gemeente en serveert op
verschillende halteplaatsen een kopje koffie of
thee.
Vindt u het leuk een babbel met de wethouder te
maken, wilt u wat kwijt of wilt u wat vragen ?
Bezoek dan één van de halteplaatsen !
14.15-14.45
Tarcisiusschool Aarweg
15.00-15.45
Bekkerveld (speelplek)
16.00-16.45
Rosarium
17.00-17.45
Apotheek Aarveld
Hart onder de riem
We zijn erg blij met de bewoners die hun
meeleven met de ondernemers en bewoners die
gedupeerd zijn door de gasexplosie willen
omzetten in concrete actie !
Daaruit is de actie ‘Hart onder de riem’
voortgekomen. De gasten worden uitgenodigd
voor de uitvoering van de revue ‘Nieuwe Energie’
op zondagmiddag 21 juni en kunnen vervolgens
aanschuiven bij de grote buurtbarbecue.
Daarvoor zijn alle buurtbewoners uitgenodigd.
Vanzelfsprekend proberen we –samen met de
wijkraad Douve Weien/Caumerveld- de actie zo
goed mogelijk te ondersteunen !
Lees meer.
Rioolrenovatie Dr. Jaegerstraat e.a.
In 2016 vindt de volgende rioolrenovatie in de
buurt plaats, dit keer in de Dr. Jaegerstraat, een
gedeelte van de Bekkerweg en de Vlotstraat.
De bewoners in die straten zijn in maart door de
gemeente geïnformeerd.
Op de plannen kwamen verschillende reacties.
Die zijn door de gemeente verzameld en
bekeken. Op onderdelen werden de plannen
aangepast.
Hoewel wellicht niet iedereen tevreden gesteld is,
zijn we blij dat de gemeente serieus naar de
opmerkingen gekeken heeft.
Lees meer

 klik
Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Buurthelden
Als u op of in de buurt van het Bekkerveld een
groep kinderen in gele hesjes ziet lopen, die elk
stukje afval wat ze zien opruimen, dan kijkt u
naar onze eigen buurthelden.
Naar aanleiding van de bewonertop heeft een
van de bewoonsters het initiatief genomen om
een groep kinderen te verzamelen en die aan te
melden voor het project Buurthelden van de
gemeente.
Op die manier leren de kinderen hopelijk al vroeg
om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen leefomgeving !
Lees meer
Opening MAB
Op 20 juni vindt de publieksopening van de
nieuwe Multifunctionele Accommodatie
Bekkerveld plaats met de uitvoering van de revue
‘Nieuwe Energie’. Op zondag wordt de revue nog
eens herhaald. Rond de opening zijn tal van
activiteiten georganiseerd.
In het wijkblad dat begin juni verschijnt vindt u
meer informatie en later ook op onze website.
Parkeren in Aarveld/Bekkerveld
In mei heeft in de hele buurt de schriftelijke
enquête over het parkeren plaatsgevonden. De
resultaten daarvan worden nu verwerkt en op 3
juni bespreken we die met de gemeente.
Vervolgens zal de gemeente een besluit nemen
over al dan niet aanwijzen van (gedeelten) van
de buurt als parkeerschijfzone.
Via het bericht op de website informeren we u
steeds over de actuele stand van zaken.
Nog sneller geïnformeerd ?
De snelste manier om u te informeren over
actuele zaken is via Facebook en Twitter. Op
beide platforms zijn we dan ook actief !
Een link naar beide stond in de zwarte regel
boven. Omdat er nogal eens fouten optraden
hebben we die weer verwijderd. Via aarbek.nl
zijn ze echter gemakkelijk te benaderen (zie de
icoontjes linksonder op de homepage).
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