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Beste Kerkevelders,  

Inmiddels is 2017 alweer in volle gang en lijken de feestdagen ver achter ons te 
liggen. En zoals u van ons gewend bent in het voorjaar ligt voor u de eerste 
Kerkevelder van dit jaar.  
We kijken terug op 2016 als een zeer bewogen jaar; voor de wijk stond deze vooral 
in het teken van een 2e ontsluiting. En met het onderwerp waar we het vorige jaar 
mee zijn geëindigd zijn we in 2017 ook weer mee van start gegaan. Op de 
inspraakavond van 1 februari jl. heeft Kerkeveld haar mening kunnen geven als het 
gaat om de ontsluiting van Kerkeveld en vervolgens is nu de politiek aan zet om een 
beslissing te nemen. Vanwege het aanstaande wijkberaad en de daaruit 
voorkomende verschijningsdatum van deze Kerkevelder was het niet mogelijk de 
laatste informatie over het raadsbesluit inzake “verkeer” mee te nemen in deze 
editie. 

Buiten de werkzaamheden met betrekking tot een mogelijke ontsluiting zullen wij ons dit jaar wederom met  
vol enthousiasme inzetten voor bijvoorbeeld de jongeren in de wijk en de herinrichting van het Oosterpark. Over 
beide onderwerpen leest u meer elders in deze wijkkrant. 
Maar uiteraard zullen wij ook de kleine dingen in de wijk niet uit het oog verliezen. Zoals u zult begrijpen kunnen 
wij deze onderwerpen niet signaleren zonder uw medewerking. Veel bewoners weten ons al goed te bereiken, 
maar mocht u klachten of verbeterpunten hebben waarbij u onze medewerking wenst dan kunt u die altijd 
mailen naar secretariaat@kerkeveld.info.  

Zoals u van ons gewend bent houden wij aan het begin van het jaar altijd een wijkberaad in Wijkcentrum De 
Brink. In deze Kerkevelder vindt u dan ook een invulstrook om onderwerpen op de agenda te laten zetten en 
uzelf aan te melden. Wij zien u heel graag op ons wijkberaad op 13 maart aanstaande! 

Wij hopen dat u deze wijkkrant met de nodige aandacht wilt lezen en dat u ook een kijkje wilt nemen op onze 
geheel vernieuwde website www.kerkeveld.info. 

Wij wensen u een fijne carnaval en hopen u te zien tijdens het wijkberaad.   

Met vriendelijke groet,  
Rick, Hans, Irma en Wil   

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. 

Nieuwe website LBG Kerkeveld !    

Al bijna een jaar werd onze website niet geactueliseerd omdat er geen website beheerder meer was. Diverse 
oproepen voor een nieuwe vrijwilliger leverde helaas geen reacties op. Daarom hebben wij een professioneel 
bedrijf de opdracht verstrekt een nieuwe website voor ons te bouwen die wij nu zelf kunnen beheren.  
 
Met trots presenteren wij dan ook onze nieuwe website op het vertrouwde adres www.kerkeveld.info. Graag 
horen wij van u wat u ervan vindt en of er nog informatie is die u graag op onze website zou willen zien. En 
natuurlijk kunnen wijkbewoners ons berichten mailen voor op dit vernieuwde wijkplatform. U kunt uw berichten 
sturen naar secretariaat@kerkeveld.info. 

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

Volg ons op www.facebook.com/kerkeveld of Twitter: @Kerkeveld 
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WIJKBERAAD LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD 
Datum: Maandag 13 maart 2016 
Locatie: Wijkcentrum De Brink        
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)      

Als bestuursleden van de LBG Kerkeveld nodigen wij alle Kerkevelders van harte uit om naar het wijkberaad te 
komen. Wij doen verslag van de behaalde resultaten over 2016, geven informatie over de plannen voor 2017 
en houden verkiezingen voor nieuwe bestuursleden. Wilt u een bestuursfunctie bekleden dan kunt u zich 
aanmelden via secretariaat@kerkeveld.info. 
Kom meepraten over wat u belangrijk vindt voor Kerkeveld! Een mooie leefbare wijk moeten we tenslotte met 
elkaar realiseren. Achterin deze Kerkevelder staat aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor het 
wijkberaad en een onderwerp op onze agenda kunt zetten.  
Natuurlijk is “verkeer” een belangrijk onderwerp in de wijk, maar omdat daar recentelijk zoveel over is 
gesproken willen wij ons tijdens dit wijkberaad graag richten op andere onderwerpen.  
 
Programma wijkberaad 13 maart 2017 
20.00 uur Aanvang wijkberaad. 
20.10 uur Welkomstwoord door voorzitter Rick van den Helder. 
20.15 uur:   Voorstelronde/verkiezing bestuursleden LBG Kerkeveld. 
20.20 uur: Terugblik jaarplan 2016. 
20:30 uur: Presentatie “verduurzaming in eigen wijk” door Patrick Aelmans. 
20.50 uur:   Presentatie jaarplan 2017. 
21.00 uur:   Stellen van vragen jaarplan 2017. 
21.15 uur: Presentatie criminalitieitscijfers Kerkeveld door wijkagent Gijs Janssen. 
21.30 uur Open gesprek over de leefbaarheid in Kerkeveld. 
  Aansluitend napraten onder het genot van een drankje. 
22.00 uur  Afsluiting. 

Graag tot dan! 

WhatsApp groepen in Kerkeveld - ingezonden door MeerVoormekaar 

Sinds anderhalf jaar zijn er in Wijchen diverse BuurtWhatsApp-groepen actief. Deze WhatsApp-groepen zijn 
bedoeld om woninginbraken en andere criminaliteit in uw buurt tegen te gaan. Bewoners spelen daarbij een 
belangrijke rol. Zij melden verdachte situaties of personen eerst bij 112 en daarna aan andere buurtbewoners via 
de BuurtWhatsApp. Het doel van een BuurtWhatsApp-groepen is het zorgen voor meer ogen en oren voor de 
politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat 
staan.  

Ook in Kerkeveld zijn inmiddels veel WhatsApp-groepen actief. In bijna alle buurten is een dergelijke groep en 
veel bewoners zijn daarbij aangesloten. De beheerders van deze WhatsApp-groepen kunnen zich aanmelden 
bij de overkoepelende BeheerdersWhatsApp-groep, voor beheerders van alle groepen in Wijchen. Daarnaast is 
er een aparte Beheerdersgroep voor Kerkeveld, Huurlingsedam en De Geer, waar de beheerders van de 
betreffende wijken zich bij aan kunnen sluiten. In het onderstaande schema is deze structuur terug te zien.  

 
Meer informatie over Buurt Whatsapp-groepen kunt 
u vinden op de website van WijWijchen.nl, onder 
WijchenWaakt. Hier staat o.a. hoe u zelf een nieuwe 
groep op kunt starten. Voor eventuele vragen kan 
contact opgenomen worden met Marleen 
Borgonjen, via m.borgonjen@meervoormekaar.nl of 
via 024 641 8459. 
 
Aansluiten bij één van de Kerkeveldse groepen is 

altijd mogelijk door een mail te sturen naar kerkeveldwaakt@gmail.com. 
 

Tijdens het wijkberaad op 13 maart a.s. zal wijkagent Gijs Jansen vertellen over de 
ervaringen en successen met de WhatsApp groepen in Kerkeveld. 
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Bureau Toezicht actief in Kerkeveld 
 
Op verzoek van de LBG en een aantal wijkbewoners heeft Bureau Toezicht 
laten weten dat zij rondom basisschool De Trinoom blijven controleren op 
de verkeersveiligheid. Dit zal hoogstwaarschijnlijk permanent worden 
geregeld via een te nemen raadsbesluit. 
 
De LBG ontving, net als Bureau Toezicht, diverse klachten over 
poepoverlast rondom de school, in Park Kerkeveld en rond de vijver. Ook 
inzake het onderwerp honden-overlast zijn de toezichthouders nu 
regelmatig in de wijk te vinden.  

Voor beide onderwerpen geldt dat er bij overtredingen zal worden bekeurd. U bent gewaarschuwd! 

Ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld 

Na alle commotie in de wijk en een drukbezochte inspraakavond in ’t Mozaiek is er inmiddels een raadsbesluit 
genomen over de tweede ontsluiting van de wijk en de verkeersveiligheid rondom de school. Omdat deze 
wijkkrant vóór het raadsbesluit werd samengesteld was het ons niet mogelijk te meest recente informatie 
hierover te plaatsen. Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze website of Facebookpagina. 

Verduurzamen eigen wijk en woning 

Tijdens het wijkberaad op 13 maart a.s. (zie elders in deze wijkkrant) komt de heer Patrick Aelmans informatie 
geven over het verduurzamen van de eigen wijk en woning. Er zal ook aandacht zijn voor  projecten die 
wijkbewoners samen kunnen opstarten. Voor meer informatie kunt u ook alvast de website van de gemeente 
Wijchen raadplegen onder Loket Duurzaam Wonen Plus. 

Sport- en ontmoetingsplek voor jongeren 

Vorig jaar heeft de gemeente het nieuwe speelbeleid vastgesteld. De LBG Kerkeveld heeft tijdens de 
behandeling van die beleidsnota door de gemeenteraad aangegeven dat er voor “jongeren” in de nota te 
weinig aandacht was en gelukkig deelde de raad onze mening. 

In een raadsbesluit van november jl. werd vastgelegd dat er voor jongeren een locatie wordt gereserveerd in 
het Oosterpark en dat er een budget van 40.000 euro is gereserveerd om voor jongeren een sportvoorziening 
aan te leggen.  

Hierop heeft de LBG Kerkeveld het bestaande plan om een sport- en 
ontmoetingsplaats voor jongeren in Zuid te realiseren weer opgepakt. De 
gemeente heeft vervolgens een werkgroep geformeerd waarin gemeente, 
jongeren, jongerenwerk en de leefbaarheidsgroepen Kerkeveld en 
Huurlingsedam zitting hebben. De werkgroep heeft de wensen van jongeren 
geinventariseerd; uit de gesprekken met jongeren komt naar voren dat ze 
een skatebaan willen en  
een voetbalkooi (liefst met kunstgras). Daarnaast willen alle jongeren graag 
een grotere overdekte hangplek. Voor die laatste wens had de gemeente 
direct goed nieuws voor de werkgroep: er komt 10.000 euro extra 
beschikbaar voor de hangplek uit het budget van de herinichting          
               Oosterpark. 

De skatebaan en de voetbalkooi passen echter niet samen binnen het budget van 40.000 euro dat de 
gemeente beschikbaar heeft. Daarom is de LBG Kerkeveld nu druk bezig om via diverse fondsen extra financiën 
binnen te halen. De jongeren zelf geven aan sponsoracties te willen gaan opzetten en bij de aanleg ook zelf de 
handen uit de mouwen te willen steken.  

Jongeren die willen meepraten over de inrichting van de sport- en ontmoetingsplaats zijn nog steeds van  
harte welkom in de werkgroep. We zouden met name ook meiden willen uitnodigen om aan te sluiten. 
Aanmelden via secretariaat@kerkeveld.info. 

Vuursalamander in De Lingert – ingezonden door Jordy Houkes    
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In december jl. is er in De Flier een zeer zeldzame Vuursalamander 
aangetroffen. Dat is heel bijzonder aangezien Vuursalamanders 
alleen voorkomen in Zuid-Limburg en zwaar beschermd zijn. 

Vanwege een schimmel is het grootste deel van de populatie in 
Nederland weggevangen en zitten deze dieren in quarantaine.  

Na contact met experts blijkt dat in mei van dit jaar ook een 
exemplaar is gevonden in De Gamert. Blijkbaar is er iemand in de 
wijk die deze salamanders in bezit heeft en mogelijk heeft 
uitgezet, iets wat overigens niet is toegestaan. 

Indien buurtbewoners een Vuursalamander aantreffen kunnen ze het beste contact opnemen met Stichting 
Opvang Noach. Dit is één van de weinige locaties in Nederland die deze beschermde diersoort mogen 
opvangen. Men is te bereiken via Info@opvangnoach.nl. 

 
====================================================================================== 
Aanmelden voor het wijkberaad kan tot 10 maart 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 WIJKBERAAD 13 MAART 2017 AANVANG 20:00 UUR 
Ik meld mij aan met ……. personen voor het Wijkberaad 13 maart a.s. in wijkcentrum De Brink. 

Naam:………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………. 

Email:………………………………………………………………….………………………. 

Vragen / opmerkingen / ik wil een onderwerp op de agenda zetten: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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