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Beste Kerkevelders,  
 
Met deze Kerkevelder informeren wij u weer graag over de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van leefbaarheid in onze wijk.  
 
Met veel plezier kijken wij als leefbaarheidsgroep terug op ons jaarlijks Wijkberaad, 
dat 14 maart jl. plaatsvond in wijkcentrum De Brink. Zeker 60 wijkbewoners zijn 
gekomen en hebben hun betrokkenheid met de wijk en de besproken 
onderwerpen getoond. In aanwezigheid van wethouder Loermans, gemeente 
ambtenaren en de wijkagent, hebben wij met elkaar gediscusieerd over 
verschillende onderwerpen.  Met name de ontwikkelingen op het gebied van 
ontsluiting en verkeersveiligheid zijn die avond uitgebreid besproken.  
Het is goed om te zien hoe wij daarbij op een respectvolle manier met elkaar in dialoog komen en de 
verschillende meningen met elkaar worden gedeeld. Het wijkberaad werd afgesloten door een presentatie 
van beleidsmedewerker Marcel Rutten, die namens de werkgroep “Ontsluiting, doorstroming, bereikbaarheid 
Kerkeveld” een presentatie heeft gegeven over de stand van zaken in de werkgroep. Daarover leest u meer 
elders in deze Kerkevelder. 
 
Als leefbaarheidsgroep vinden wij dat wij in een prachtige omgeving wonen. Desondanks vraagt deze 
omgeving onderhoud en soms vragen bepaalde voorzieningen in de wijk in praktische zin een aanpassing.  
Wij roepen u dan ook op om onderwerpen ter verbetering aan te dragen en deel te nemen aan onze jaarlijke 
Wijkschouw die op 22 juni a.s. zal worden gehouden. Ook hierover leest u meer in deze Kerkevelder. 
 
Betrokkenheid van wijkbewoners met de wijk is voor ons als leefbaarheidsgroep één van de belangrijkste 
thema’s. Dit is waar wij voor staan en naast het behandelen van inhoudelijke onderwerpen is de 
communicatie met u onze grootste uitdaging. Hiervoor gebruiken wij onze website, Facebook en Twitter en 
bovenal deze wijkkrant “De Kerkevelder” die huis aan huis wordt bezorgd. Toch vinden wij het jammer dat 
verschillende mensen desondanks informatie over onze wijk missen. Dat kan natuurlijk gebeuren omdat 
dagelijks veel informatie op ons afkomt. De informatie uit de Kerkevelder is echter altijd terug te vinden op 
onze website.  
 
Teleurstellend vinden wij het dat sommige bewoners pas gaan reageren als er iets in de wijk gebeurt of 
aangepast wordt. Spontaan kunnen deze bewoners dan onze Facebook-pagina wel vinden en uiten daarop 
hun ongenoegen over de gebeurtenis of aanpassing, zonder er rekening mee te houden dat vele andere 
betrokken bewoners zich hiervoor al geruime tijd hebben ingezet. Wij respecteren ieders mening, mits 
uitgesproken met wederzijds respect, maar laten wij elkaar ook als goede buur goed informeren en 
aanspreken over ontwikkelingen in onze mooie wijk Kerkeveld. 
 
Wij hopen dat u deze wijkkrant met aandacht wilt lezen en wensen u alvast  
een mooie en zonnige zomervakantie.    
 
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 



WIJKSCHOUW LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD 
Datum: Woensdag 22 juni 2016 
Locatie: Wijkcentrum De Brink        
Aanvang: 19.00 uur – verzamelen bij theehuis.     
 
Als bestuursleden van de LBG Kerkeveld nodigen wij alle Kerkevelders van harte uit om mee te doen met de 
jaarlijkse wijkschouw. Signaleert u een probleem dat u graag wilt aankaarten met de leefbaarheidsgroep 
en/of de gemeente, dan kunt u contact met ons opnemen. Een scheve stoep, ontbrekende afrit, overlast van 
kinderen, jongeren, ouderen? Hebt u een goed idee ter verbetering van de leefbaarheid? Heeft u last van 
geparkeerde auto’s in groenstroken? Fiets met ons en een aantal mensen van de gemeente mee door de 
wijk om onderwerpen rechtstreeks te bespreken. Vaak kunnen we ter plekke zaken oplossen!  
We verzamelen voor de wijkschouw op 22 juni a.s. om 19.00 uur bij het theehuis aan het begin van de wijk.  
 
Alleen onderwerpen die van te voren zijn aangemeld kunnen we tijdens de wijkschouw bespreken. 
Aanmelden gaarne uiterlijk 3 juni a.s. 
Gebruik hiervoor de antwoordstrook achterin deze Kerkevelder of mail naar secretariaat@kerkeveld.info.  
 
Om misverstanden of teleurstellingen te voorkomen: wij zullen het onderwerp verkeer/ontsluiting/drempels niet 
op de agenda zetten, omdat daar momenteel een apart proces voor wordt gevoerd.  
 
WhatsApp 
 
Sinds enige tijd is binnen onze wijk een groot aantal buurtapps actief. Deze hebben tot 
doel om het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken. De landelijke ervaring is dat met 
een buurtapp de inbraakcijfers in wijken aanzienlijk dalen. Dit werkt uiteraard het beste 
wanneer het voor iedereen, met name voor het inbrekersgilde, duidelijk is dat er een 
buurtapp actief is. Hiervoor zijn er in onze wijk inmiddels op alle invalswegen borden 
geplaatst en zijn er aan alle deelnemers brievenbusstickers uitgedeeld. 
 
Inmiddels hebben zich in Kerkeveld circa 15 beheerders met een buurtapp aangemeld vanuit de verschillende 
wijken, die middels een beheerdersgroep ook weer aan elkaar en aan de Huurlingsedam en De Geer zijn 
gekoppeld.  
 
Graag delen wij een succes van ons WhatsApp initiatief met u. Enige tijd geleden werden er door bewoners in 
de Huulingsedam een auto gesignaleerd met een drietal mannen erin. Zij toonden veel interesse in bepaalde 
auto’s, waarna de politie werd ingeschakeld. Helaas was de auto inmiddels verdwenen. Maar een aantal 
dagen later reed de auto weer rond waarop wederom de politie werd gebeld. Deze hielden de auto staande 
en de drie mannen werden aangehouden. Een mooi resultaat! 
 
Bent u nog niet aangesloten bij een buurtapp?  Sluit u dan aan bij één van de bestaande groepen of praat 
hierover met uw buren en start een whatsappgroep. De beheerders kunnen zich aanmelden bij 
kerkeveldwaakt@gmail.com om deel te nemen in de beheerdersgroep. Hiermee maken wij op sociaal gebied 
Kerkeveld weer een stukje veiliger. 
 
Werkgroep ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld 
 
Zoals u in eerdere Kerkvelders heeft kunnen lezen is binnen onze wijk een werkgroep actief op het gebeid van 
ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid van onze wijk. Vanuit elke wijk zijn in deze werkgroep bewoners 
vertegenwoordigd. De LBG is hierin geen partij en bewaakt het proces. 
Vanuit ons commentaar richting gemeente op het proces wordt de werkgroep sinds een paar weken 
ondersteund door twee externe bureaus. Dit omdat er binnen de werkgroep niet goed werd samengewerkt 
tussen de voor-en tegenstanders van een tweede ontsluiting, waardoor het algemeen belang niet meer voorop 
stond. Het eerste bureau, Goudappel, heeft u wellicht in de wijk metingen zien verrichten. De resultaten hiervan 
zijn nog niet bekend en kunnen wij daarom nog niet met u delen. 
Het tweede bureau, Het Gelders Genootschap, heeft met alle deelwijken aparte gesprekken gevoerd om een 
inventarisatie te maken van de onderwerpen die er spelen. Ook met basisschool De Trinoom heeft men contact 
gelegd. Het bureau zal de werkgroep begeleiden in het onderzoeken van nut en noodzaak van een tweede 
ontsluiting. Over dit onderwerp dient de werkgroep, zo beloofde wethouder Loermans eerder, voor de 
zomervakantie een advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Maar ons hebben berichten bereikt dat deze 
tijdplanning wederom niet wordt gehaald! Dit vinden wij teleurstellend. 
  
Vanuit onze onafhankelijke rol als procesbewaker heeft de LBG inmiddels een aantal brieven aan en 



gesprekken met wethouder Loermans gevoerd, omdat niet werd gewerkt volgens de vooraf gestelde kaders en 
het afgesproken tijdspad. Voor ons een lastige taak omdat de informatie vanuit de werkgroep en de gemeente 
met een behoorlijke vertraging tot ons komt. Dit terwijl allerlei kritische opmerkingen vanuit de wijk wel direct bij 
ons terecht komen via e-mail en op onze Facebookpagina. 
  
Inmiddels zijn in de 40e straat Diemewei de extra drempels, zoals overeengekomen met de werkgroep, 
aangebracht. Dit heeft wederom tot een flinke discussie geleid. De LBG heeft daarop direct contact gezocht 
met de beleidsmedewerker van de gemeente over (de hoogte van) de drempels. De beleidsmedewerker 
“dacht wel dat het de goede drempels waren”, maar had “toch navraag gedaan bij de leverancier”…..in ieder 
geval waren ze toch te scherp…..er zal een aanpassing komen…. De LBG doet haar best hier zo snel mogelijk 
duidelijkheid over te krijgen, maar dit was bij het ter perse gaan van deze wijkkkrant niet mogelijk. 
 
De LBG is zeer teleurgesteld over het onzorgvuldige handelen van de gemeente. Wij proberen draagvlak te 
vinden voor verkeersmaatregelen die recht doen aan de belangen van aanwonenden én overige 
wijkbewoners. Maar door deze handelswijze vanuit de gemeente ontstaat alleen maar tegenstand. Zeker na de 
onrust die vorig jaar onstond over drempels in De Meren mochten we toch verwachten dat de gemeente 
daaruit lessen heeft getrokken? 
 
Nieuwe website beheerder gezocht 
 
Omdat onze vorige website beheerder heeft besloten zijn functie neer te leggen, zijn wij met spoed op zoek 
naar een nieuwe beheerder voor onze website. Belangstellenden kunnen er voor kiezen om alleen het website- 
beheer op zich te nemen óf daarnaast ook een algemene bestuursfunctie te bekleden. Voor meer informatie 
over deze vacature kunt u mailen naar secretariaat@kerkeveld.info. We maken dan graag een afspraak voor 
een persoonlijk gesprek. 
Bovenstaande betekent helaas dat onze website momenteel niet geactualiseerd kan worden. 
 
Jongerenactiviteiten in Zuid 
 
De LBG Kerkeveld is nog steeds samen met jongeren op zoek naar 
mogelijkheden om een grotere sport- en ontmoetingsplaats te realiseren voor 
jongeren uit heel Wijchen-Zuid. De plannen die met de jongeren gemaakt zijn 
voldoen volkomen aan de  doelstellingen van het nieuwe speelbeleid. Wat 
ontbreekt is een goede locatie, financiele middelen en politieke wil. 
 
Om voor jongerenactiviteiten aandacht te vragen heeft één van de jongeren uit 
onze werkgroep, Fabian, tijdens de raadsvergadering ingesproken. Hij schetste de 
huidige situatie (er is weining te doen en we worden weggestuurd) en vertelde 
wat jongeren graag zouden willen (een ontmoetingsplek met skatepool en 
voetbalkooi). Om zijn pleidooi te ondersteunen overhandigde hij 336 
handtekeningen.  
 
Tijdens de behandeling van het speelruimtebeleid werd door wethouder 
Loermans toegegeven dat Noord beter bedeeld is dan Zuid, maar de raad wilde 
geen motie aannemen om Zuid direct prioriteit te geven. Wel wilden diverse 
fracties een apart jongerenbeleid en dit onderwerp op een later tijdstip nader 
bespreken.  
 
De jongeren gaan samen met de LBG ervoor zorgen dat dit onderwerp op de politieke agenda blijft en dat 
jongerenactiviteiten in Zuid in de begrotingsbesprekingen in november worden meegenomen. 
 
Hondenbeleid 
 
Het duurde even, maar de realisatie van het hondenspeelveld naast de 
hondenuitlaatplaats aan de Woordsestraat is een feit. Het veld is vlak gemaakt, 
het gras ingezaaid en het hekwerk geplaatst. De toegangspoorten zijn nu nog 
gesloten omdat het even wachten is tot het gras gaat groeien. Daarnaast 
moet de juiste bebording nog worden geplaatst en een aansluiting worden 
gemaakt van de bestaande bestrating naar het speelveld. De verwachting is 
dat er over een paar weken volop gespeeld kan worden.  
De LBG wenst alle honden en hun baasjes veel speelplezier! 
       
 



Het Kerkeveld Orkest  
	

Zoals	u	dat	van	ons	gewend	bent,	geeft	Het	Kerkeveld	Orkest	ook	dit	jaar	weer	

een	concert	bij	u	in	de	wijk.	Het	vijverconcert	vindt	dit	jaar	plaats	op	zondag	

19	juni	om	15:00	uur.	We	nodigen	u	van	harte	uit!	Op	het	programma	staan	

onder	andere	muziek	uit	Super	Mario	en	The	Little	Mermaid	Medley.	Ook	ons	

leerlingenorkest	LOHKO	laat	van	zich	horen.		

Extra	bijzonder	dit	jaar	zijn	de	optredens	van	de	leerlingen	van	muziek-

onderwijsproject	‘Ben	je	betoeterd’.	De	afgelopen	maanden	hebben	ongeveer	50	leerlingen	uit	groep	5	van	basisschool	De	

Trinoom	in	groepjes	muzieklessen	gevolgd	op	saxofoon,	klarinet,	dwarsfluit,	trompet,	trombone	of	slagwerk.	Ze	hebben	daarbij	

ook	les	gehad	in	samenspel.	Binnenkort	laten	deze	muzikale	toppers	aan	u	horen	wat	ze	al	geleerd	hebben.	Zo	treden	ze	ook	op	

tijdens	de	open	dag	voor	muziek	in	Wijchen	die	plaatsvindt	op	zaterdag	4	juni	tussen	11:00	en	15:00	in	wijkvereniging	

Noorderlicht.	Op	deze	dag	zal	ook	het	koperensemble	k5	enkele	werken	ten	gehore	brengen.			

	

Houd	voor	de	laatste	informatie	over	het	Vijverconcert	onze	website	www.kerkeveldorkest.nl	in	de	gaten,	of	volg	ons	op	

Facebook.					

						

Zelf	meespelen?		

Het	hele	jaar	door	kunnen	muzikanten	zich	aanmelden	om	mee	te	komen	spelen	bij	HKO	of	LOHKO.	Heb	je	interesse	om	mee	te	

komen	spelen,	of	wil	je	eerst	een	keer	kennis	komen	maken?	Neem	contact	op	met	onze	secretaris	Casper	Leemreize	(tel:	06-

24219584,	mail:	info@kerkeveldorkest.nl)	HKO	zoekt	op	dit	moment	met	name	versterking	op	slagwerk,	trombone,	laag	koper	en	

lage	houtinstrumenten.	Ook	als	je	een	ander	instrument	speelt	ben	je	altijd	van	harte	welkom.	De	repetities	vinden	iedere	week	

plaats		op	woensdagavond	in	Wijkcentrum	De	Brink.	Het	LOHKO	repeteert	van	18:45	tot	19:45	en	HKO	repeteert	van	20:00	tot	

22:00	uur.	

	

 
===================================================================== 

Aanmelden voor de wijkschouw kan tot vrijdag 3 juni a.s. onder vermelding van naam en adres  
      via ons mailadres: secretariaat@kerkeveld.info.  
      Of u gebruikt onderstaande antwoordstrook. Deze gaarne inleveren bij De Meren 1218. 
 

AANMELDING WIJKSCHOUW  woensdag 22 juni 2016 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail/Tel.………………………………………………………………….………………………. 
 

q Ik meld mij aan met ….. personen om mee te fietsen met de wijkschouw, aanvang 19.00 uur. 
Onderwerp dat ik wil bespreken: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

q Ik fiets niet mee maar wil wel een onderwerp aanmelden, te weten: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 


