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Beste Kerkevelders,
Voor de meesten van ons is de vakantie inmiddels voorbij en zitten we weer in het
dagelijkse ritme. Ook het bestuur van de LBG heeft de werkzaamheden weer
opgepakt. Omdat een aantal bestuursleden vanwege het werk minder tijd te
besteden heeft aan het bestuurswerk bij de LBG, zouden een paar extra
vrijwilligers zeer welkom zijn zodat we het bestuurswerk beter kunnen verdelen.
Denk er eens over na of kom eens een vergadering vrijblijvend bijwonen. Misschien
is het wel wat voor u…
In deze Kerkevelder allereerst het goede nieuws over het toekennen van een
aanzienlijke Provinciale subsidie voor de skatebaan en wat we daarmee gaan
doen. En natuurlijk blijft het verkeer in Kerkeveld nog steeds een actueel punt. We kijken even terug
op het wijkberaad en de inbraakcijfers die wijkagent Gijs Jansen ieder jaar bekend maakt. Overigens
hebben we sinds kort een nieuwe wijkagent, die zich in deze editie aan u voorstelt.
Wij hopen u weer interessant wijknieuws te hebben gebracht en komen begin december met
een volgende editie. Ingezonden stukken vanuit de wijk zijn overigens altijd welkom.
Met vriendelijke groet,
Rick, Hans, Irma, Aynur, Bart 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.

WhatsApp groepen in Kerkeveld - ingezonden door MeerVoormekaar
-Op verzoek van bewoners wordt dit artikel nogmaals geplaatst-

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

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

Wijkberaad en inbraakcijfers
Graag geven we een korte terugkoppeling over het wijkberaad voor degene die niet in de gelegenheid waren
te komen. Interim voorzitter Rick van den Helder vertelde bij aanvang over de behaalde doelen van 2016: er
werd een speelweide voor honden aangelegd, er werd een inhoudelijke bijdrage geleverd aan aanpassingen
in het hondenbeleid en het speelbeleid, een sportvoorziening voor jongeren werd door de raad goedgekeurd
en er werden eerste plannen gemaakt voor de herinrichting van het Oosterpark. Heel veel tijd had het
afgelopen jaar het burgerparticipatie proces rondom de tweede ontsluiting gekost.
Aansluitend presenteerde de LBG de plannen voor het komende jaar: veel tijd wordt besteed aan het realiseren
van een sport- en ontmoetingsplaats voor jongeren, waarvoor nog extra subsidie moet worden gevonden. Ook
de herinrichting van het Oosterpark staat dit jaar weer op de agenda. En het verbeteren van de
verkeersveiligheid rondom school en in de Diemewei 40e en De Meren 10e straat blijft een van de belangrijkste
punten voor de komende maanden.
Zoals ieder jaar vertelde wijkagent Gijs Jansen vervolgens over de criminaliteitscijfers in onze wijk:
Woninginbraken:
4
Autodiefstal:
1
Auto inbraken
8
Vernielingen auto’s 4
(daders aangehouden)
Met betrekking tot de woninginbraken waarschuwt de wijkagent dat die allemaal in november en december
hebben plaatsgevonden en dat er in alle gevallen sprake was van klimmers via de 1e etage.
Er zijn 19 whatsapp groepen in Kerkeveld actief (77 groepen in heel Wijchen). Wat dit concreet oplevert is niet
meetbaar, omdat dit niet wordt geregistreerd in de politiesystemen. Het vergroot zeker wel het veiligheidsgevoel
en de onderlinge samenhang.
Tenslotte kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: toezicht en eventueel verlichting bij het piratenschip
(om vernielingen te voorkomen), verkeerscontroles rondom de Trinoom en slechte toegankelijkheid HUP’ s bij
regenachtig weer.
Nieuwe wijkagent Freek Kleinschiphorst
Wie is uw wijkagent?
Mijn naam is Freek Kleinschiphorst en ik ben de nieuwe wijkagent van Wijchen-Zuid.
Sinds 2002 ben ik werkzaam bij de politie. Naast de basis politiezorg heb ik diverse
neventaken gedaan waaronder taakaccent Hennepkwekerijen, coördinator Horeca en
Evenementen, Mountainbiker, Interventieteam voetbal en wijkagent in de gemeente
Beuningen. Naast wijkagent ben ik ook Explosievenverkenner.
Buurtbewoners en ondernemers kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde
vragen bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het politiebureau gelegen
aan de Mr. van Coothlaan 45 te Wijchen. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief).
Bel voor spoedgevallen met 112.
Taken wijkagent
Ik ben verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen mijn wijk. De wijkagent richt zich op de aanpak van
sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met
collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het
verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe
partners, zoals de gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden
problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat en structureel aangepakt kunnen worden. Ook
dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw
buurt of wijk, neem dan gerust contact op met mij.
Melden heeft zin!
Wist u dat een zeer groot deel van het aantal opgeloste misdrijven indirect te danken is aan tips vanuit de
bevolking? Verdachte situaties melden bij de politie heeft dus wel degelijk zin.
Natuurlijk, als het op dat zelfde moment heel erg druk is, bestaat de kans dat de politie naar een meer urgente
melding toe moet. Is dat niet het geval, dan is de politie (ook ’s nachts) in staat om snel te reageren als mensen
bellen. Wij vinden het trouwens helemaal niet erg als we een keer voor niets rijden. En al komt de politie niet
meteen na uw melding, dan wordt er toch iets met uw informatie gedaan.

Een melding kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gedaan. Meldingen worden vastgelegd in het
geautomatiseerde systeem van de politie. U kunt bijvoorbeeld melden dat iemand bij het parkeren tegen een
auto botst en doorrijdt. U kunt de politie helpen de zaak snel op te lossen door bijvoorbeeld het kenteken van de
auto door te geven aan de politie.
Met enige regelmaat neem ik de wijk Kerkeveld mee in mijn surveillance, maar het is natuurlijk onmogelijk om
hier 24 uur per dag aanwezig te zijn. Ik ben dan ook erg afhankelijk van meldingen vanuit de wijk en doe bij
deze dan ook graag een beroep op de bewoners om zoveel mogelijk zaken bij de politie te melden. Jullie zijn
mijn extra ogen en oren. Dit kunnen verdachte personen of voertuigen zijn, vernielingen of overlast situaties. Op
deze wijze kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat de wijk Kerkeveld nog een stukje veiliger wordt.
Meld Misdaad Anoniem (M)
Anoniem melden kan trouwens ook, als u niet met naam en toenaam bekend wil worden. Dan belt u het gratis
nummer 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem, of kortweg M. Bijvoorbeeld als u de dader kent, maar de dader
u ook. De telefooncentrale van M. heeft geen nummerweergave en er wordt geen naam, adres, woonplaats of
tijdsaanduiding verwerkt. Gesprekken worden ook niet op tape bewaard. Kijk voor meer informatie op de
website: www.meldmisdaadanoniem.nl
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent Freek Kleinschiphorst
Verkeersafwikkeling Kerkeveld
Nadat de tweede ontsluiting tijdens een raadsvergadering in ’t Mozaiek was gesneuveld kreeg wethouder
Loermans van de gemeenteraad de opdracht voor de zomervakantie met een voorstel te komen over de
verkeersafwikeling in Kerkeveld. Deze nota is inmiddels aan de raad gestuurd.
Na 31 augustus zal de agendacommissie een datum bepalen waarop de nota in de raad wordt behandeld en
daarna zal de nota op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. Deze is dan op datum te vinden
op https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Wijchen. Wij zullen de nota ook op onze Facebookpagina zetten.
Omdat nog niet alle direct betrokkenen (met name bewoners rondom de school) door de gemeente zijn
geïnformeerd, raden wij bewoners aan de nota goed te lezen! Kort samengevat gaat de nota over een aantal
verkeersmaatregelen in De Meren 10e straat en de Diemewei 40e straat. Een voorstel van Royal Haskoning om de
T-splitsing met de Kerkedreef te vervangen door een rotonde wordt door de wethouder al afgeschreven gezien
de weerstand van de omwondenden. En tenslotte zijn er een aantal maatregelen voorgesteld om de veiligheid
rondom school te verbeteren. De LBG Kerkeveld is in principe positief over de voorstellen inzake de
schoolomgeving.
Tenslotte stelt de leefbaarheidsgroep dat het park rondom de vijver (bij het theehuis) in principe niet mag
worden aangetast, omdat dit beeldbepalend is voor de wijk.
Sport- en ontmoetingsplaats voor jongeren
Met trots konden wij u in juni melden dat de Provincie ons een subsidie heeft
toegekend van 25.000 euro voor een skatebaan in het Oosterpark. Een prachtige
aanvulling op het budget dat de gemeente Wijchen al eerder beschikbaar had
gesteld. Inmiddels zijn wij samen met de gemeente en een aantal skaters druk bezig
met het opstellen van de kaders waaraan een ontwerp moet voldoen.
Op 26 september a.s. zal er een bijeenkomst worden georganiseerd in wijkcentrum De
Brink waarop geinteresseerde skaters de verschillende ontwerpen kunnen bekijken en
beoordelen. De aanvang is om 19.00 uur.
Intussen hebben wij de gemeente met klem verzocht nog eens goed te kijken naar de
bodemgesteldheid van het Oosterpark. Weliswaar garandeert men dat de skaters
droge voeten houden op de skatebaan, maar het komt het gebruik niet ten goede
wanneer het terrein eromheen enorm drassig is. Ditzelfde geldt uiteraard voor de
nieuwe JOP. Wij zijn van mening dat het fundament van het park goed moet zijn voordat het wordt heringericht
en wij zullen dit op de gemeentelijk agenda houden.
Om onze plannen voor een sport- en ontmoetingsplaats compleet uit te voeren is ons streven ook nog een
voetbalkooi aan te leggen. Daarvoor moet echter opnieuw budget worden gezocht. Binnenkort zullen wij met
“voetbaljongeren” om de tafel gaan zitten om te zien welke activiteiten we gaan opzetten om dit te realiseren.

Jongeren die willen helpen met het realiseren van de voetbalkooi zijn van harte welkom en
kunnen een bericht sturen naar secretariaat@kerkeveld.info.

Wijkschouw
Voor de zomervakantie hebben wij geïnventariseerd of er belangstelling was voor het houden van een
wijkschouw. Hierop hebben wij geen reacties ontvangen. Vanwege tijdgebrek hebben wij besloten dit jaar
geen wijkschouw meer te organiseren maar het door te schuiven naar 2018.
Mocht u toch zaken willen aankaarten dan kan dat in eerste instantie bij de gemeente/wijkbeheer. Mocht u
er met de gemeente niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met secretariaat@kerkeveld.info.
Kerkeveld Orkest blijft groeien
Het Kerkeveld Orkest uit Wijchen staat vol in bloei. Terwijl veel orkesten kampen met een terugloop in het ledenaantal, neemt
dat van HKO juist toe. Steeds meer muzikanten uit de regio weten de weg te vinden naar het grootste en gezelligste orkest uit
Wijchen.
Twee jaar geleden is HKO gestart met het muziekeducatieprogramma ‘Ben je betoeterd’. Via dit programma maken elk
schooljaar leerlingen uit groep 5 van basisschool de Trinoom kennis met muziek maken in een orkest. ‘Ben je betoeterd’ is een
groot succes. Een groep enthousiaste leerlingen is muzieklessen en samenspellessen blijven volgen. Ze vormen nu samen
‘YOUNG HKO’, het jeugdorkest van Het Kerkeveld Orkest. Binnenkort staat er weer een optreden op het programma.
Op zondag 24 september om 15:00 uur geven Young HKO en het grote orkest een Nazomerconcert in wijkcentrum OZO. U
bent van harte welkom! Toegang is gratis.
Tot slot nog een ‘Save the date’: Zondagmiddag 4 februari 2018
Theater ’t Mozaïek
Valentijnsconcert: LOVE IS IN THE AIR
Houd voor de laatste informatie over onze optredens de website
www.kerkeveldorkest.nl in de gaten of volg ons op Facebook.
Zelf meespelen?
Heb je interesse om mee te komen spelen, of wil je eerst een keer kennis komen maken?
Neem contact op via info@kerkeveldorkest.nl. Het Kerkeveld Orkest repeteert iedere
week op woensdag avond in wijkcentrum OZO van 20:00 tot 22:00. Je bent altijd
welkom.

Wijkcentrum De Brink
We organiseren dit jaar een Zomeravond FEEST rondom het
bruggetje, voor alle leuke mensen van de wijken Kerkeveld en
Huurlingsedam. Vanaf 18:00 uur zijn er diverse leuke spellen voor de
kinderen aan de ene kant en gezellige eetkraampjes en uiteraard
een bar en muziek aan de andere kant. Om 20:30 is er een loterij
met mooie prijzen van diverse sponsoren. Stempelkaarten en lootjes
zijn te koop in het wijkcentrum.
We zijn nog op zoek naar taartenbakkers. Heb je zin om een zoete
of hartige taart of hapjes te bakken? Schrijf je in via brinkidee@gmail.com.
De opbrengst van dit feest (en ook van de taarten)gaat naar Stichting Hartekind, een stichting die zich inzet voor
kinderen met een aangeboren hartafwijking.
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om ons te helpen met de voorbereiding, het feest zelf of met het
opruimen. Mocht je zin en tijd hebben, stuur dan een mail naar brinkidee@gmail.com.

