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Beste Kerkevelders,
Sinterklaas is net geweest en Kerstmis nadert; deze gezellige decembermaand is
alweer de laatste van 2017! Een jaar met tegenstellingen, ook in onze wijk; in
discussies over wijkbelang versus eigen belang, over maatschappij, politiek, klimaat
enzovoort. En tevens een jaar van mogelijkheden, (economische) groei, werk- en
woongelegenheid. Met al deze mogelijkheden en tegenstellingen blijft het een
dynamische wijk waar de leefbaarheid gelukkig al op een hoog niveau ligt.
Voor ons als LBG is het bevorderen van de leefbaarheid het belangrijkste doel,
waarbij we ons inzetten voor de gezamenlijke belangen van de wijkbewoners.
Eerder en ook in 2017 was dat met name gericht op de verkeersstromen, veiligheid
en oudere jeugd. De rol van de LBG is een procesbewakende, verbindende rol, die het algemene wijkbelang
dient. Het gaat dan niet om een inhoudelijke mening en/of individuele rol die de LBG invult. Wanneer het wél
om individuele zaken gaat, verwijzen we door. Bijvoorbeeld naar de gemeente, of naar buurtbemiddeling als
het om discussies gaat tussen wijkbewoners onderling. Daarover verderop in deze Kerkevelder meer informatie.
Welke onderwerpen in 2018 van wijkbelang zijn om op te pakken, dát horen we graag van u! Dat kan via een
mailtje, of een post op onze Facebook pagina. Alle actualiteiten zullen we op onze Facebook pagina posten,
dus zorg dat u deze pagina in uw tijdlijn voorbij laat komen. Hoe u dat instelt, leest u ook verderop.
In het bestuur van de LBG zijn ook een aantal wijzigingen. Een aantal vaste gezichten blijven, een aantal
vertrekken weer vanwege drukte met andere werkzaamheden of studie. Op onze website vind u de
samenstelling zoals die nu is, waarbij we op zoek blijven naar verse meningen en bijdragen in het bestuur, liefst
met wijkbewoners uit alle deelwijken. Dus mocht u interesse hebben, meld u aan door het sturen van een mail
aan secretariaat@kerkeveld.info.
Als kersverse nieuwe voorzitter van LBG Kerkeveld ben ik, Yvette Akkermans, geen onbekende in het bestuur; ik
ben al eerder een aantal jaren bestuurslid van de LBG geweest. Destijds gestopt i.v.m drukke werkzaamheden,
maar nu mijn omstandigheden het weer toelaten zet ik me graag opnieuw in voor de wijk. Ik zie dan ook
mogelijkheden om onze wijk nog leefbaarder te maken, meer sociale cohesie en gezelligheid te faciliteren en
'samen'redzamer te zijn. Op onze website kunt u lezen welke functies ik nog meer in de wijk bekleed. Mijn droom
zou zijn dat we in een veilige, gezellige, voor elkaar iets over hebbende, helpende, inclusieve wijk wonen, in
nauwe verbinding met de omliggende wijken en waarbij we met het Wijkcentrum De Brink een centraal trefpunt
hebben om onze ideeën uit te voeren.
Na het jaar 2017, het jaar van de tegenstellingen en mogelijkheden, gaan we naar 2018; een jaar van samen
verder ontwikkelen en groeien. Laten we elkaar werkelijk ontmoeten. Doe mee, speel, vertel, vraag, ga naar
buiten, help spontaan iemand en geef je glimlach cadeau.... je zult verstelt staan wat je terug ontvangt :-)
Wij wensen u sfeervolle feestdagen!
Met feestelijke groet,
Namens Rick, Wil, Hans en Irma,
Yvette Akkermans, voorzitter

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

Volg ons op www.facebook.com/kerkeveld

Verkeersafwikkeling Kerkeveld
Donderdagavond 9 december jl. heeft de gemeenteraad de voorstellen van wethouder Loermans voor
verkeersaanpassingen in de wijk aangenomen. Kort samengevat betekent dit de volgende maatregelen:
•
•
•
•

Middengeleiders op de T-splitising Kerkedreef-Diemewei/De Meren.
Gecombineerde maatregelen rondom De Trinoom: eenrichtingsverkeer rechtsom met openstelling van
de “knip” bij De Slingert, ruimte voor fietsers , aanpassingen aan het voorterrein van de school.
Twee extra verkeersdrempels in Diemewei 40e straat.
Aanpassing van twee drempels tot éé verkeersplateau in De Gamert 20e straat.

De totale afsluiting van de 11e straat gaat niet door; deze afsluiting geldt alleen voor voertuigen langer dan 6
meter.
De voorbereiding van deze verkeersmaatregelen begint voorjaar 2018, de realisatie zal zijn net voor of net na de
zomervakantie.
Skatebaan voor jongeren Oosterpark
Het ontwerp van de skatebaan is gereed dankzij de inbreng van een aantal actieve skaters. De gemeente gaat
de leverancier opdracht geven om de baan in productie te nemen. Gezien de weersomstandigheden zal de
aanleg starten in het voorjaar 2018.
Intussen hebben wij als LBG tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 december jl. de gemeente met klem
verzocht onderzoek te doen naar de bodemgesteldheid van het Oosterpark en met een oplossing te komen
voor de wateroverlast. Tenslotte gaan we niet veel publiek geld investereren in allerlei mooie voorzieningen die
ten onder gaan in de blubber. Het onderwerp staat op de politieke agenda en wij houden
de vinger aan de pols. Het ontwerp van de skatebaan is ook te bekijken op www.kerkeveld.info.

Besuursleden LBG Kerkeveld gezocht
Door studie en veranderingen van baan is er weer enige krapte ontstaan in het bestuur van de LBG. Hoewel
een aantal oud-bestuursleden op projectbasis nog wel een steentje bij willen dragen hebben wij voor het
voortbestaan van de LBG een aantal nieuwe bestuursleden nodig die in de “dagelijkse gang van zaken”
kunnen bijdragen. Wilt u wat betekenen voor de wijk, uw woonmgeving, kom dan eens
vrijblijvend kijken tijdens een bestuursvergadering…..misschien is het wel iets voor u! Meer
informatie via secretariaat@kerkeveld.info.

Reserve bezorger “De Kerkevelder” gezocht
Wij hebben een aantal vrijwilligers die voor ons de wijkkrant bezorgen. Maar soms gebeurt het dat iemand
aangeeft verhinderd te zijn of op het laatste moment ziek wordt. Daarom zoeken wij een “reserve bezorger”
die ons in geval van nood wil helpen. Meer info via secretariaat@kerkeveld.info.
Opheffen twitteraccount LBG Kerkeveld
Wij hebben besloten ons twitteraccount per 31 december a.s. te sluiten. Wij blijven graag met u in gesprek via
Facebook.
Facebook LBG Kerkeveld instellen
Nog meer dan tot nu toe zullen wij alle actuele
informatie over Kerkeveld plaatsen op
www.Facebook.com/kerkeveld.
Wilt u op de hoogt blijven van alle berichten die wij
plaatsen, dan adviseren wij u om u niet alleen aan te
melden als vriend, maar ook Facebook zo in te stellen
dat u direct de actuele informatie ontvangt.
U kunt dat doen door naar onze pagina te gaan en
bovenaan (groene pijl op foto) de LBG pagina in te
stellen “als eerste weergeven”. Op deze manier mist u
geen informatie.
Verhuizing brievenbus
Op verzoek van de LBG is de brievenbus aan de
40e straat Diemewei verhuisd naar de parkeerplaats naast
de vijver.
Dit verzoek hebben wij gedaan om ervoor te zorgen dat
fietsers die het fietspad op willen rijden niet meer worden
gehinderd door geparkeerde auto’s omdat men even snel iets
will posten.
Bij de parkeerplaats kan iedereen veilig parkeren, posten en
daarna zijn weg vervolgen.
Dank voor alle positieve reacties die wij via Facebook
mochten ontvangen!
Ook voor de brievenbus op De Gamert 20e straat nabij de kruising met het fietspad gaan wij een nieuwe
locatie zoeken. Hiervoor wachten wij even af waar de ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst.
Wellicht is het handig dat te combineren.
Voetbalkooi voor jongeren Oosterpark
De LBG Kerkeveld wil graag proberen om naast de skatebaan ook nog een voetbalkooi in het Oosterpark aan
te leggen. Ondanks oproepen aan jongeren om zich te melden voor de werkgroep voetbalkooi hebben wij
helaas nog geen aanmeldingen gehad.
En dat is heel jammer, want wij weten uit een door ons gehouden enquete dat de wens er bij jongeren zeker
wél is. En ook zagen wij dat het in de zomer bij de pannakooi bij ‘t Hiernaast zó druk was dat voerballers
uitweken naar de hockeyvelden. Kennelijk ontbreekt er nog een beetje lef bij de voetballers. Maar voor de
duidelijkheid: zonder jongeren gaan wij als LBG dit project niet opstarten!
Daarom nogmaals onze oproep werkgroep voetbalkooi:
Jongeren die willen helpen met het realiseren van de voetbalkooi zijn van harte welkom. We
zoeken hulp bij het maken van een ontwerp en het verzamelen van handtekeningen.
Eventueel ook meedenken bij het zoeken naar sponsoren.
Voetballende jongeren kunnen een bericht sturen naar secretariaat@kerkeveld.info.

Veiligheid in de brandgangen – ingezonden door Martijn Kok
Voelt uw kind zich veilig in een donkere brandgang? Inbrekers wel!
Beste mede-buurtbewoners,
Met mijn hond Bikkel loop ik iedere avond door onze mooie wijk. Het viel
me op dat heel veel brandgangen niet of slecht verlicht zijn. Zoals
algemeen bekend brengen de donkere wintermaanden naast een hoop
gezelligheid ook meer woninginbraken met zich mee. Goede verlichting,
zowel binnen- als buitenshuis, zorgt ervoor dat dieven een andere plek
zoeken en vergroten het veiligheidsgevoel van ons allemaal.
Is het een idee dat we er samen voor zorgen dat onze wijk niet zo
interessant meer is voor inbrekers?
Door welke brandgang loopt U liever?

Brandgang A of Brandgang B

Met vriendelijke groet,
Martijn Kok
Bewoner van De Lingert
---------------------------------------------------------------------Aanvulling wijkagent Freek Kleinschiphorst:
“Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Immers, als het ’s
avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker
dat er niemand thuis is. Inbrekers hebben een hekel aan licht. Met een eenvoudige
tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen
verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers
hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht
slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek, voorportaal
of brandgang?
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. De combinatie van zicht, verlichting en
inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.
Burgerinitiatieven zoals dat van Martijn, zien wij graag.”
Preventietips (ook te vinden op de website van de LBG)
- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
- Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar
even weg. Bewaar geen sleutels onder de deurmat.
- Maak gebruik van tijdschakelaars op uw binnenverlichting of laat een lamp branden. Vaak verlaten
mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een donkere woning.
- Zorg ook voor zicht en licht bij rondom uw woning. Gebruik goede buitenverlichting met sensoren,
bewegingsmelder of tijdschakelaar.
- Zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei dus
tijdig! Zorg dat de tuinpoort op slot is en ruim ladders en trapjes op in de schuur.
- Zet niets op social media tijdens uw vakantie, doe dit na thuiskomst en laat een bekende om de paar
dagen de post uit de brievenbus halen.
- Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, I-pads, portemonnee of autosleutels in het zicht liggen.
Ondergrondse afvalcontainers
De gemeente zal binnenkort met meer informatie komen over het plaatsen van de ondergrondse
afvalcontainers in onze wijk. Wij willen u nu alvast informeren over de datum van de inloopavond, te weten
18 december a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in Wijkcentrum de Brink, zodat u dit vast in uw agenda kunt noteren.
Mijn gemeente app
Voor het melden van zaken als losliggende stoeptegels, zwerfafval, een gat in de weg en
defecte lantaarnpalen kon u altijd al contact opnemen met wijkbeheer. Maar nu kan dat
ook heel handig via een app, te weten de “Mijn gemeente app”.

Buurtbemiddeling Wijchen
Hoe eerder hoe beter!
Buurtbemiddeling: een oplossing is vaak dichtbij
Waar mensen samenleven met elkaar, kunnen soms ook conflicten ontstaan, bijvoorbeeld door geluidsoverlast. Vaak kun je het zelf
oplossen door in gesprek te gaan met je buren over wat je dwars zit en samen mogelijke oplossingen te bespreken. Als je er niet over
praat worden kleine irritaties soms groot.
Wanneer het anders loopt of als je er niet uitkomt met je buren kan buurtbemiddeling helpen. Twee getrainde buurtbemiddelaars
komen eerst het verhaal van één buur horen. Daarna horen ze het verhaal van de andere buur en nodigen hen uit voor een gesprek.
Dan kunnen zij met ondersteuning van bemiddelaars op een neutrale plek elkaar vertellen wat hen dwars zit, wat ze nodig hebben om
plezierig te wonen en hoe wat hen betreft het conflict kan worden opgelost. In zeven van de tien situaties leren buren zelf conflicten
aan te pakken, vinden ze passende oplossingen en wonen ze prettiger.
Heeft u zelf last van uw buren? Ga dan eerst het gesprek aan. Of kijk eens op deze hele handige website
met informatie over het omgaan met overlastproblemen en mogelijke oplossingen hiervoor:
www.problemenmetjeburen.nl. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling.
Aanmelding is gratis.
Komt u er samen niet uit? Neem dan vooral contact op met Buurtbemiddeling. Bel of mail naar
Monique Hoogakker, coördinator Buurtbemiddeling Wijchen: T (024) 6418459, E
buurtbemiddeling@meervoormekaar.nl, W www.buurtbemiddelingwijchen.nl.
Het Kerkeveld Orkest presenteert…

Music & Valentine: Love is in the air
Zondag 4 februari 2018 om 14:30 uur | Theater ’t Mozaïek in Wijchen
Dit jaar geen traditioneel nieuwsjaarsconcert van Het Kerkeveld Orkest uit
Wijchen. We gaan het eens helemaal anders doen!
We trakteren de bezoekers op een bijzondere middag waarin muziek en de
liefde centraal staan. De middag begint met een optreden van Young HKO
in de foyer. Daarna volgt het hoofdprogramma. In de eerste helft nemen we
je mee in klassieke liefdesverhalen vol smart en verlangen. Wie kent het niet, dat verhaal van twee geliefden die
niet samen kunnen zijn? We brengen je zowel een traditionele als een modernere variant. Daarnaast ga je
luisteren naar verrassende optredens in samenwerking met de zangeressen Hellen Roelofs en Josje Zwaans. In
de tweede helft van het programma vieren we de liefde. Met opzwepende love songs uit verschillende genres
brengen we jou alvast in de stemming voor Valentijnsdag.
Na afloop nodigen we je graag uit voor een drankje in de foyer, waarbij we de romantiek voortzetten met live
muziek op piano door Menno Bok. Kortom: Muziek, liefde en een fijne sfeer. Alles wat je nodig hebt om jouw
zondagmiddag extra speciaal te maken.
Ga voor meer informatie en kaartverkoop naar www.kerkeveldorkest.nl
Wijkcentrum De Brink

Kerstmarkt vrijdag 15 december 13.30-17.30 uur
Alweer voor de vierde keer is er in de Brink een Kerstmarkt! 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.
Kom ook even langs!
OPROEP: We zoeken voor het bestuur van het wijkcentrum De Brink nog
een penningsmeester en een secretaris. Ook zijn (bar)vrijwilligers nog
gezocht waarbij we een vrijwilligersvergoeding aanbieden. Help je mee?
Aanmelden en info via: info@wijkcentrumdebrink.nl

