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Beste Kerkevelders,  
 
Voor u ligt de laatste Kerkevelder van 2016. Aan het einde van het jaar kijken wij 
altijd terug naar de behaalde resultaten en dat vraagt om een evaluatie-moment. 
Wat ons betreft laten wij een zeer bewogen jaar achter, dat veelal in het teken 
stond van de ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid van onze wijk. Een 
onderwerp dat soms tot flinke discussies heeft geleid, maar waarover wij hopelijk 
binnenkort een politiek besluit kunnen verwachten. Daarnaast hebben wij ons sterk 
ingezet voor de oudere jeugd van onze wijk, maar ook die van heel Wijchen-Zuid. 
De oudere jeugd heeft daardoor een mooi vooruitzicht gekregen op een sport- en 
ontmoetingsplek, met ondersteuning vanuit de Wijchense politiek. Over beide 
zaken leest u meer verderop in deze Kerkevelder. 
 
Met de onderwerpen in een jaar als 2016 stellen wij vast dat wij de wijk en haar wijkbewoners steeds beter 
leren kennen. De mogelijkheid om uw meningen te geven tijdens een wijkberaad, een wijkschouw, de 
enquête van de gemeente over de verkeersproblematiek, of via onze aanwezigheid op sociale media, 
vinden wij van groot belang. Het toont aan dat u betrokken bent bij deze onderwerpen en bij de 
leefomgeving in onze wijk. Natuurlijk zien wij dat niet iedereen het altijd eens kan worden over bepaalde 
onderwerpen. Maar zelfs dat geeft ons wel een goed beeld over hoe de meningen in de wijk zijn verdeeld en 
bepaalt uiteindelijk ook mede onze reactie en/of acties. Daarbij staat natuurlijk het algemene wijkbelang 
voorop. 
 
Als voorzitter van de Leefbaarheidsgroep heb ik na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest medio dit jaar 
aangegeven mijn taken neer te zullen leggen. Wijzigingen in mijn werksituatie en de lange periode dat ik mij 
voor Kerkeveld heb ingezet, hebben geleid tot dit besluit. Met veel plezier heb ik mij gedurende deze periode 
ingezet en vele kleine en ook grotere successen voor onze wijk mogen behalen. Ik heb onze wijk in de 
afgelopen jaren zien groeien, in het streven naar kwaliteit van de leefomgeving en vergroten van de 
leefbaarheid. Ik ben trots dat ik daaraan actief heb mogen deelnemen met evenzo betrokken andere 
bestuursleden. Ik wens de overige leden heel veel succes en dank hen voor de samenwerking. 
 
Als leefbaarheidsgroep zijn wij daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, die zich vanuit een onafhankelijke 
positie wil inzetten voor het algemene wijkbelang. Denkt u hieraan te voldoen en wilt u zich voor de wijk 
inzetten, spreek ons dan aan of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkeveld.info.  
Ook kan ons team nog wel extra bestuursleden gebruiken, zodat wij in 2017 weer vol enthousiasme nieuwe 
projecten kunnen oppakken. Natuurlijk kunt u eens vrijblijvend een vergadering bijwonen of contact opnemen 
voor meer informatie op bovengenoemd secretariaatsadres. 
 
Namens de hele leefbaarheidsgroep hoop ik dat u deze wijkkrant met aandacht wilt lezen en wensen wij u 
alvast sfeervolle feestdagen.    
 
Met vriendelijke groet,  
Irma, Sylvia, Hans, Rick, Wil en Marco   
 
P.S. Wilt u op de hoogte blijven over het wel en wee in onze wijk,  

wordt dan vriend of volger van ons op de sociale media; 
www.Facebook.com/kerkeveld of Twitter @Kerkeveld. 

 

Mail ons: secretariaat@kerkeveld.info Kijk op de website: www.kerkeveld.info 

Volg ons op www.facebook.com/kerkeveld of Twitter: @Kerkeveld 



WhatsApp 
 
De donkere dagen zijn weer begonnen, en ook in de WhatsAppgroepen merken we dat 
er weer meer meldingen zijn over inbraken of verdachte situaties. U kunt zich nog steeds 
aansluiten bij één van de groepen door een mail te sturen naar 
kerkeveldwaakt@gmail.com. 
 
 
Werkgroep ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld 
 
De gemeente heeft in september elk adres binnen onze wijk uitgenodigd een digitale enquête in te vullen over 
de ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid. Als leefbaarheidsgroep mochten wij medio oktober kennis 
nemen van de resultaten en vorige week heeft de gemeente elk adres aangeschreven en middels een brief  
hiervan op de hoogte gebracht. Wij zijn blij met het grote aantal (meer dan 50%) bewoners dat de digitale 
enquête heeft ingevuld. 
 
Op basis van deze resultaten wordt deze maand door de gemeente een ambtelijk advies opgesteld. De 
werkgroep en wij krijgen de gelegenheid hierop nog te reageren voordat deze naar het college van 
burgemeester en wethouders gaat. Deze formuleren een voorstel naar de gemeenteraad, die besluit of en zo ja 
welke aanvullende verkeersmaatregelen er genomen gaan worden.  
 
Reeds bij de presentatie van de gemeente hebben wij aangegeven de resultaten van deze enquête logisch te 
vinden en onderschrijven de resultaten. Naar onze mening brengt dit deel van de enquête niet veel nieuwe 
inzichten.  
Wat wij jammer vinden, en hebben dit ook bij de gemeente aangegeven, is dat er nog geen resultaten bekend 
gemaakt zijn over de vraag welk reisdoel wij hebben als wij de wijk bij de Zuiderdreef verlaten. Volgens ons is 
deze informatie zeer belangrijk in het bepalen van een definitieve besluit. U begrijpt dat wij het opgestelde 
ambtelijk advies kritisch zullen beoordelen. 
 
Terugkoppeling wijkschouw 
 
Vlak voor de zomervakantie hebben wij met wijkbewoners en gemeente de jaarlijkse 
wijkschouw gehouden. Inmiddels zijn alle besproken onderwerpen afgehandeld, te weten; 

• er is een vangnet voor zwerfafval geplaatst bij de ingang van de wijk. 
• er zijn ten behoeve van mindervaliden en kinderwagens op- en afgangen gemaakt 

voor de trottoirs in De Meren 15/16e straat en De Flier 31e straat. 
• er zijn door de toezichthouders controles gehouden rondom basisschool De Trinoom.  

 
Verder is er ook contact geweest met de gemeente inzake het vrachtverkeer dat over De 
Meren naar De Gamert gaat. Bouwverkeer zal zoveel mogelijk over de Woordsestraat worden geleid, waar ook 
bebording staat, maar sommige vrachtwagens moeten gezien de afmetingen toch dwars door Kerkeveld. Dit 
blijft een aandachtpunt. 
 
Verkeer rondom basisschool De Trinoom 
 
Op verzoek van de LBG en naar aanleiding van afspraken tijdens de wijkschouw 
hebben de toezichthouders een aantal weken intensief gesurveilleerd rond 
basisschool De Trinoom en indien nodig werd er ook bekeurd. Wij ontvingen op 
onze Facebookpagina hierover veel positieve reacties! 
 
Wij zullen dit onderwerp voorlopig op onze agenda houden en raden wijkbewoners 
aan Bureau Toezicht te bellen wanneer de verkeersveiligheid rond school in het 
geding is. Maar wellicht kunnen ouders elkaar ook aanspreken op dit onderwerp. 
Want de veiligheid van jonge kinderen moet toch voorop staan! 
 
LBG werkt aan geheel vernieuwde website  

 
Wellicht heeft u al bemerkt dat onze website momenteel niet wordt geactualiseerd. Dat 
komt omdat wij geen beheerder meer hebben. Helaas heeft een oproep voor een 
nieuwe website beheerder geen reacties opgeleverd. Daarom hebben wij inmiddels aan 
een professioneel bedrijf de opdracht verstrekt een nieuwe website te bouwen die wij 
daarna zelf kunnen beheren. Binnenkort zullen wij het resultaat presenteren. 



Jongerenactiviteiten in Zuid 
 
De LBG Kerkeveld heeft in het voorjaar bij de gemeente aangegeven dat wij 
vonden dat het in het nieuwe speelbeleid aan goede voorzieningen voor jongeren 
ontbrak. In maart jl. hebben jongeren handtekeningen aangeboden aan de 
gemeenteraad met het verzoek om meer voorzieningen voor jongeren in Wijchen-
Zuid. Naar aanleiding van beide acties zijn er door de gemeente inderdaad 
aanpassingen gedaan in het speelbeleid en deze zijn recentelijk door de 
gemeenteraad goedgekeurd. 
 
Dit betekent dat de inmiddels gevormde “Werkgroep sportvoorziening jongeren” (gemeente, LBG Kerkeveld en 
LBG Huurlingsedam en jongeren) nu kan beschikken over een locatie in het Oosterpark (nabij de JOP). 
Daarnaast is 40.000 euro beschikbaar gesteld om te gebruiken voor de aanleg van een buiten sportvoorziening. 
Wij zijn enorm blij met dit resultaat!  
 
De wens van jongeren is de aanleg van een sportkooi voor voetbal en basketbal en een skatebaan. Maar om 
die plannen te verwezenlijken hebben we nog veel meer geld nodig. Daarom gaan wij ons de komende 
maanden bezighouden met fondsenwerving.  De eerste subsidieaanvraag naar de Provincie Gelderland is 
inmiddels verstuurd.  
Jongeren die willen meepraten over de inrichting van de jongerensportvoorziening zijn van harte welkom in de 
werkgroep! Aanmelden via secretariaat@kerkeveld.info. 
 
Bebording hondenspeelveld 
 
Het hondenspeelveld naast de HUP bij De Slingert is inmiddels in gebruik genomen. De 
bebording gaf echter wat verwarring; het bord “speelveld” leidde ertoe dat kinderen 
van de basisschool er naar toe werden gestuurd om te voetballen en schelpjes te 
zoeken. Wij hebben direct contact gezocht met school om de vergissing te bespreken 
en met de gemeente om de bebording aan te passen. Maar omdat onze speelweide 
voor honden een pilot in Wijchen is, bestond daarvoor nog geen bord. Dat bord is 
inmiddels in de maak en wij mogen alvast laten zien hoe het gaat worden; mooi toch? 
 
 
Landelijke subsidieregeling Woningisolatie 

 
De gemeente laat weten dat er een landelijke subsidieregeling is m.b.t. woningisolatie. Wanneer er 
geïnteresseerde particuliere huiseigenaren in de wijk zijn, dan is er een mogelijkheid om deze te mobiliseren voor 
een gezamenlijke isoleeractie. Naast deze subsidie kunt u dan ook gebruik maken van duurzaamheidsleningen 
en van het Loket Duurzaam Wonen+, waarvoor elke donderdagmiddag in het gemeentehuis iemand aanwezig 
is die kan adviseren over energiebesparende maatregelen aan uw woning. Kijk hier voor meer informatie over 
de landelijke subsidieregeling, en kijk hier voor informatieover het Loket Duurzamen Wonen+. 
 
Beestenbende (ingezonden door wijkbewoonster Inge) 
 
Begin dit jaar is ’t team van De BeestenBende op basisschool De 
Trinoom geweest om leerlingen enthousiast te maken zwerfafval op 
te ruimen. Dat is gelukt! Maar liefst 350 kinderen en begeleiders, 
verspreid over 43 teams hebben zich aangemeld. Alle kids kregen 
hun felgele outfit (hesje en pet) en knijper thuis bezorgd en gaan 
iedere maand op pad en verzamelen blikjes, folders, frietbakjes, 
lege drinkpakjes, sigarettenpeuken, snoeppapiertjes e.d. Elk team 
spreekt zelf af waar en wanneer ze op pad gaan.  
 
Doordat De Trinoom zorgde voor de meeste aanmeldingen voor  
De BeestenBende op één school sprak wethouder Paul Loermans 
de kinderen op 13 april jl. toe op de locatie Huurlingsedam, heette 
hen allen welkom en gaf het officiële startsignaal voor    De Kick-off    
De Beeste Bende in Kerkeveld / Huurlingsedam! 



 

     
Serieus en met plezier aan ’t werk 

 
 
De BeestenBende is een leefbaarheidsproject dat basisschoolkinderen pakkend aanspreekt op de problematiek 
rondom zwerfafval en de leefbaarheid van hun buurt. In samenwerking met een aantal scholen nodigen ze 
kinderen (groep 3, 4, 5, 6 en 7) uit om mee te helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. De bedoeling is 
dat de leden van De BeestenBende er maandelijks op uit trekken, onder begeleiding van een volwassene. De 
kinderen worden een aantal keer per jaar getrakteerd op leuke evenementen zoals: een bezoek aan de 
brandweer of politie, een zwerfafvalspeurtocht en natuurlijk de grote BeestenBende-dag. Op de website 
(www.mijnbeestenbende.nl) vind je volop informatie en het laatste nieuws over De BeestenBende. 
 
Het Kerkeveld Orkest  
	

Het Kerkeveld Orkest heeft laten weten bezig te zijn met de organisatie van een concert begin 2017 maar dat 
datum en locatie nog niet bekend zijn. U zult de krant of onze Facebookpagina even in de gaten moeten 
houden. 
 
Wijkcentrum De Brink     
 
Activiteiten December 
Woensdagmiddag 23 nov  Workshop kerstkaarten maken vanaf 13:00 uur 
Maandagochtend 28 nov  Workshop kerstkaarten maken vanaf 10:00 uur 
Vrijdag 9 dec    Brink(b)uurtje, kersthangers knutselen vanaf 10:00 uur 
Vrijdag 23 dec   Brink(b)uurtje. Verhalen bij de boom vanaf 10:00 
Woensdag 14 dec  Kerstmarkt 13:00 - 16:30 uur 

Alweer voor de derde keer is er in de Brink een 
Kerstmarkt op woensdagmiddag. 
Op deze gezellige markt zijn naast allerlei leuke 
kramen ook verschillende kinderactiviteiten, heerlijke 
hapjes en live-muziek. 
Wilt u nog een kraam huren? Er zijn nog plekken 
beschikbaar voor 5 euro per tafel. Contact via 
Brinkidee@gmail.com 

 
Wekelijkse activiteiten 
maandag    Creatief café van 10.00 tot 14.00 uur   
dinsdagochtend   workshop mozaïek 
woensdag    gratis biljarten van 10:00 tot 15:00 uur 
 
Tweewekelijkse activiteiten 
maandag en dinsdag  Knotjes&Koffie  
vrijdag    Brinkbuurtje voor moeder en kind  
Meer info via FB en www.wijkcentrumdebrink.nl 

  
 
 


