Baeter Buurten nieuwsbrief sept 2018
“Graetheide” een fijne plek om te leven, voor jong en oud

Leefbaarheid “leven en laten
leven, we helpen elkaar wanneer
gewenst”
Het afgelopen jaar is er veel
gebeurt. Er is een AED- team
en
buurtpreventie
gekomen.
De verkeersveiligheid is serieus
aangekaart. De website en het
buurthuis hebben een metamorfose
ondergaan. Er hebben veel leuke
ontmoetingen plaatsgevonden en
er zijn ontwikkelingen waarmee de
leefbaarheid in onze buurt wordt
vergroot.
Naast de jaarlijkse activiteiten
zoals de opruimactie, kinderdisco,
kerst- en paasbloemstukjes maken, kaartavond, potgrondactie,
sinterklaas- en het buurtfeest, zijn
er ook regelmatig terugkerende
activiteiten:
“Röndje Hei”
Iedere laatste vrijdag van de maand
wordt er gezellig gewandeld.
Aanmelden hoeft niet, je kunt
gewoon aansluiten. 19:00 uur
vertrek bij ’t Heihöfke. Na afloop
is de bar geopend. Bij slecht weer
kunnen we een potje kaarten.
“Grauwelen en wauwelen”
‘t Heihöfke is 1x in de maand op
woensdagmiddag open. Kinderen
kunnen een spelletje doen en de
ouderen praatje maken en een
kopje koffie drinken.
Soms organiseren wij iets extra’s.
Kom gerust een keertje binnen. De
data vindt u op www.graetheide.nl

Droomproject:
Tijdens het bezoek aan Vilt in mei
dit jaar, hebben wij gezien hoe men
daar de omgeving heeft aangepast
en daarmee het dorp heeft verrijkt.
Op de terugweg fantaseerden wij
over hoe mooi het zou zijn als wij
op de Graetheide zo’n plek zouden
krijgen. Maar waar?
In verband met wateroverlast, gaat
een gedeelte van de straat op de
schop. Hiervoor zijn de bewoners
van de betreffende woningen
reeds door de gemeente ingelicht.
Aangezien er ook ontwikkelingen
zijn rondom verkeersveiligheid
en onderhoud bomen op de nafta
leidingen, achten wij het logisch
om een en andere met elkaar te
combineren.
Wij hebben de wens de speeltuin
van ’t Heihöfke tot een heuse
ontmoetingsplek voor de hele straat
om te toveren. Dat idee willen we
samen met de bewoners uitwerken.
Hoe en wat weten wij nog niet
precies maar we houden u op de
hoogte. Heeft u een goed idee of tip,
laat het ons weten.

Schoon Graetheide
“Leven in een schone en gezonde
omgeving”
De opruimactie van dit jaar zal
een jaarlijkse activiteit worden. Zo
maken wij onze omgeving graag een
stukje schoner. Dat is nog gezellig
ook. Wilt u vaker iets doen? Zwerfvuil
oprapen mag natuurlijk altijd! Op
www.supportervanschoon.nl vindt
je leuke tip’s en acties.
Wist u dat: de grootste veroorzaker
van microplastics in het milieu
afkomstig is van autobanden? Door
wat vaker op de fiets te gaan, helpt u
dus ook mee onze omgeving schoon
te houden.
Plant eens een boom!
Als we een apparaat konden kopen
dat ons zonder energie te verbruiken
zou voorzien van zuurstof. Vocht zou
vasthouden in de aarde waardoor
wij minder wateroverlast zouden
hebben. Fijnstof uit de lucht zou
filteren en ons gezonder zou maken.
Een thuis zou bieden aan vogeltjes,
eekhoorntjes, egels en miljoenen
insecten. Ons in de zomer verkoeling

zou bieden gelijk aan 10 airco’s!
Waaronder nauwelijks onkruid
groeit, zodat u niet meer hoeft te
wieden of spuiten. Een apparaat dat,
als u ernaar kijkt, u laat zien welk
seizoen en welk weer het is en die
uw concentratievermogen enorm
doet toenemen. En als dat apparaat
dan ook nog eens ontzettend mooi
zou zijn! Dan zou iedereen meer
bomen in zijn tuin willen.

voertuigen per dag geregistreerd.
De gemiddelde snelheid van deze
voertuigen bedraagt 46 km/h. Dat
is gemiddeld 16 km/h te hard!!!
Corrigeer dit met de auto’s die zich
wel aan de snelheidslimiet houden
en de “racebaan” beleving van onze
kinderen wordt bevestigd.

Heeft u dit jaar een boom geplant?
Laat het ons weten zodat de teller
op de website groeit!

De gemeente maakt op dit moment
een plan om de straat veiliger te
maken. Meer info en de actuele
stand van zaken vindt u op de site.
U kunt natuurlijk ook één van de
werkgroep leden aanspreken.

Verkeersveiligheid

Gebiedsinrichting DSM

“We gaan voor een verkeersveilig
Graetheide waar, op duurzame
wijze ingericht, bewoners,
voetgangers en fietsers veilig
kunnen deelnemen aan het
verkeer”

Zoals jullie weten is DSM
voornemens het gebied aansluitend
aan onze straat te herinrichten.

De recente verkeersmetingen
bevestigen de noodzaak. Een
gemiddeld aantal passanten van
1500 per dag, bij calamiteiten op
de snelweg schiet dit aantal snel
omhoog en zo zijn er ook 3000

Tijdens de bijeenkomst op 11 Juni
heeft DSM ons hier meer over
verteld. Tijdens deze bijeenkomst
hebben wij vragen aan DSM
opgesteld. De plannen zijn nog in
ontwikkeling en wij (de bewoners
van Graetheide) worden hier door
DSM bij betrokken en op de hoogte
gesteld. Inmiddels zijn wij als straat,

vertegenwoordigd door Richard
Coenen, Kirsten Hendrix en Marjon
Heutmekers, ook onderdeel van de
klankbordgroep mbt de doorgroei
van de Chemelot Campus. Op dit
moment valt er geen nieuws te
vermelden. Indien er relevante
informatie is, zal die op onze website
worden bijgewerkt.
Communicatie
Er gebeurt van alles, om iedereen zo
goed mogelijk te kunnen informeren
willen we al het nieuws (bijvoorbeeld
rondom gebiedsontwikkeling DSM
en verbeteren verkeersveiligheid)
zo snel mogelijk delen op de mooie
nieuwe website. Daarom zal er nog
maar 1x per jaar een nieuwsbrief
worden uitgebracht.
Alle actuele informatie en een
overzicht van alle activiteiten, kunt
u vinden op: www.graetheide.nl
(Gemaakt door buurtbewoner Chris
Ariaans).
Nieuwtjes en handige tips worden
gedeeld in de informele
Baeter Buurten what’s app- groep.

De buurtpreventie- app is speciaal
bedoeld om onze veiligheid te
vergroten. Aanmelden voor een van
deze what’s app groepen kan via
de site. (of vraag jouw buurman of
vrouw het even voor je door te geven
in de app).
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