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Jaargang 22, nummer 42, april 2018
Beste Kerkevelders,
Het eerste deel van het jaar ligt alweer achter ons met een gezellige carnaval en
een vrolijk Pasen. We kijken er echt naar uit om nu van de lente te gaan genieten!
Lente is het jaargetijde van vernieuwing en een frisse start. Zo hebben we onze
website alvast opgefrist. U vindt daar algemene informatie, nieuws en dossiers van
onderwerpen die op het moment spelen. Neem een kijkje op www.kerkeveld.info.
Vooruitkijkend hebben we voor dit jaar een aantal speerpunten geformuleerd:
Allereerst horen we graag van u als bewoner uit deze wijk, hoe u de rol van de LBG (Leefbaarheidsgroep) ziet en
wat we voor u kunnen betekenen. Welke behoeftes liggen er bij u als wijkbewoner? Wat kunnen we als LBG
oppakken en hoe? Zeker als meningen in de wijk verdeeld zijn, welke behoeftes liggen er bij u als wijkbewoner?
Verwacht u van ons een neutrale positie of wilt u dat wij stelling nemen?
Zijn er voor u concrete, oplosbare punten waar we als samenleving en/of gemeente iets aan kunnen doen om
de leefbaarheid te verbeteren? Laat het ons dan direct weten want dan komt er licht op het probleem.
We horen u graag via e-mail of via Facebook en zien u natuurlijk nog veel liever in levende lijve op ons
wijkberaad op 23 mei a.s.om 20:00 uur in Wijkcentrum De Brink. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Meldt u aan, dan zorgen wij dat koffie en thee voor u klaar staan.
Ook jongeren (12+) uit Kerkeveld willen we een stem en plaats geven. Zo zijn wij initiatiefnemer van de
skatebaan in het Oosterpark. En natuurlijk kunnen jongeren met wensen/ideeën bij de LBG terecht, graag zelfs.
Ook als bestuurslid zijn zij zeer welkom. Op dit moment ontplooit ook Wijkcentrum de Brink initiatieven voor
jongeren, zoals u verderop in deze wijkkrant kunt lezen, die door de LBG van harte worden ondersteund.
Wij hechten aan samenwerking; met wijkbewoners, organisaties, politici en gemeente. Goede onderlinge
contacten om kwalitatieve en duurzame oplossingen voor problemen te vinden. Daarvoor hebben we elkaar
nodig, want samen bereiken we meer. Op het wijkberaad willen we graag met u samen de rol van de LBG
verhelderen zodat we u op een zo goed mogelijke wijze van dienst kunnen zijn.
Zoals u ziet hebben we plannen genoeg voor de komende tijd. Daarvoor zoeken we nog een vrijwillig
algemeen bestuurslid als versterking van het LBG bestuur. Een bewoner uit Kerkeveld met (infra)technische
kennis zou ook zeer welkom zijn in ons (bestuurs)team. Wellicht heeft u interesse deze behoefte te vervullen?
Meldt u vandaag nog aan via ons mailadres of spreek ons aan tijdens het wijkberaad.
Tot slot wensen we u een zonnig, zomers en leefbaar 2018 en graag tot ziens op ons wijkberaad!
Met een hartelijke groet,
Namens Irma, Wil, Hans,
Yvette Akkermans, voorzitter

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

Volg ons op www.facebook.com/kerkeveld

WIJKBERAAD LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD
Datum:
Locatie:
Aanvang:

Woensdag 23 mei 2018
Wijkcentrum De Brink
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 in 2017, geven informatie over de plannen voor 2018 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 hoe u een onderwerp op onze agenda kunt zetten.
Programma wijkberaad 2018
19.45 uur
20.00 uur
20.05 uur:
20.15 uur:
20:30 uur:
21.00 uur:
21.10 uur:
21.15 uur:

21.30 uur:

Zaal open, ontvangst met koffie/thee.
Welkomstwoord door voorzitter Yvette Akkermans.
Voorstelronde/verkiezing bestuursleden LBG Kerkeveld.
Terugblik jaarplan 2017.
Presentatie Buurtbemiddeling.
Presentatie jaarplan 2018.
Stellen van vragen jaarplan 2018.
Presentatie criminaliteitscijfers Kerkeveld door
wijkagent Freek Kleinschiphorst.
Aansluitend een open gesprek over de leefbaarheid in Kerkeveld.
Napraten onder het genot van een drankje in het café gedeelte.

Eén van de onderwerpen waarover wij graag met u van gedachten wisselen is een vraag over de rol van de
Leefbaarheidsgroep; vindt u dat de LBG alleen als intermediar mag fungeren (informatie doorgeven vanuit een
neutrale positie) of vindt u dat de LBG ook standpunten mag/moet innemen? Wij zijn benieuwd naar uw
mening! Met nadruk nodigen wij ook de in Kerkeveld wonende politici , zo net na de verkiezingen, van harte uit
om mee te komen praten over de leefbaarheid in Kerkeveld.
Verkeersafwikkeling Kerkeveld
Op dit moment is de gemeente bezig met het uitwerken van de plannen voor de verkeersaanpassingen in onze
wijk, zoals die eind 2017 door de gemeenteraad zijn vastgesteld; zijnde de aanpassingen in de infrastructuur en
het sturen op gedragsverandering omtrent de verkeersbewegingen in de wijk.
Vóór de zomervakantie zullen de tekeningen betreffende de fysieke maatregelen gereed zijn en deze worden
voorgelegd aan de wijk tijdens een informatiebijeenkomst in Wijkcentrum De Brink. Wanneer de datum bekend is
zullen wij deze op onze Facebookpagina publiceren. Denk er daarom aan uw Facebookpagina zo in te stellen
dat meldingen van de LBG als eerste worden weergegeven zodat u deze datum niet kunt missen!
Verkeer in De Flier
Graag willen wij aandacht besteden aan mogelijke verkeersperikelen in de Flier. Wij horen geluiden over
onvrede en zien soms opmerkingen op Facebook, maar helaas heeft nog geen enkele bewoner uit De Flier
rechtstreeks contact met ons gezocht. Wij willen graag met u meedenken. Neem contact op via
secretariaat@kerkeveld.info of kom naar het wijkberaad. Daar zijn ook de wethouder, wijkagent en
toezichthouders aanwezig. Een mooie kans om uw ervaringen onder de aandacht te brengen.
Skatebaan voor jongeren Oosterpark
Het ontwerp voor de skatebaan ligt klaar, maar ontwikkelingen omtrent de das zorgen
voor enige vertraging in het proces. Doordat de skatebaan moest verhuizen naar een
andere locatie binnen het Oosterpark was nieuw onderzoek nodig naar het
draagvermogen van de ondergrond. Helaas wees dit onderzoek uit dat de ondergrond
versterkt moet worden, wat uiteraard kosten met zich mee brengt. Er wordt momenteel
gekeken hoe dit zo snel en voordelig mogelijk kan worden opgelost. Wij zullen u hierover
via de website en via Facebook informeren.

Besuursleden LBG Kerkeveld gezocht
Nog steeds zoeken wij wijkbewoners die zich als bestuurslid willen inzetten voor de wijk. Een algemeen
inzetbaar bestuurslid is zeer welkom, evenals iemand met technische kennis over infra/verkeer of een
fondsenwerver. Wilt u wat betekenen voor uw wijk, uw woonmgeving, kom dan eens vrijblijvend kijken tijdens
een bestuursvergadering…..misschien is het wel iets voor u! Of kom naar ons wijkberaad en hoor meer over
wat wij doen. Meer informatie via secretariaat@kerkeveld.info.
Facebook pagina LBG Kerkeveld gewijzigd
Naar aanleiding van een mail van een bewoner hebben
wij onze pagina omgezet van een persoonlijke naar een
bedrijvenpagina. Op deze manier is uw privacy beter
gewaarborgd. Wij hopen dat dit voor meer wijkbewoners
een reden zal zijn om vriend van de LBG te worden.
Omdat Facebook zelf een ander logaritme gaat
gebruiken is de kans groot dat u niet meer automatisch
alle berichten van de LBG ontvangt. 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.
Voetbalkooi voor jongeren Oosterpark
Diverse oproepen aan jongeren om mee te doen aan het realiseren van een voetbalkooi hebben nauwelijk
reacties opgeleverd. Daarnaast hebben wij moeten constateren dat als gevolg de Natuurwet (m.b.t. de das) er
nauwelijks vrije ruimte beschikbaar blijft in het Oosterpark. Reden voor de LBG om dit plan voorlopig in de ijskast
te zetten.
Wijkschouw 26 september a.s.
Voor uw agenda: wij zullen de jaarlijkse wijkschouw houden op 26 september a.s. aanvang 19.30 uur. Wij fietsen
dan met medewerkers van gemeente, toezicht, politie en LBG door de wijk om practische problemen te
bekijken en liefst ter plekke op te lossen. Zet u het alvast in uw agenda? Voor de wijkschouw zal er nog een
nieuwe Kerkevelder verschijnen, maar uiteraard kunt u ook nu alvast onderwerpen doorgeven via
secretariaat@kerkeveld.info.
Whatsappgroep De Flier
Omdat de dekking in de gehele wijk De Flier beter kan, worden Flierbewoners nogmaals gevraagd zich aan te
melden voor de WhatsAppgroep De Flier. Want hoe meer bewoners mee doen, hoe meer we samen aan de
veiligheid in onze woonwijk kunnen doen. Aanmelden kan op kerkeveldwaakt@gmail.com
Whatsappgroepen algemeen
Kortgeleden was er een melding van een voortvluchtige fietsendief in een aantal Kerkeveldse
WhatsAppgroepen. Ook een in de buurt zijnde helicopter zocht mee, Deze moest echter zijn werkzaamheden
staken omdat veel wijkbewoners actief de straat op gingen om mee te zoeken. Hoe goed bedoeld ook;
signaleren is prima, maar laten wij de opsporing over aan de politie. Op onze websiste staat een hoe
bewoners het beste kunnen handelen volgens het SAAR principe.
Verlichting piratenschip
Tijdens het vorige wijkberaad is afgesproken dat er een lantaarn zal worden geplaatst bij het piratenschip, zodat
omwonenden beter toezicht kunnen houden op wat er zich in de avonduren op het eiland afspeelt. Door
omstandigheiden is de plaatsing van de lantaarn vertraagd, maar van uitstel komt zeker geen afstel, zo is ons
verzekerd.

Ondergrondse afvalcontainers
De gemeente is teruggekomen op het plan van omgekeerd afval verzamelen. Welke maatregelen er wèl
genomen gaan worden inzake de afvalinzameling moet de komende tijd gaan blijken. Wij blijven u informeren
via onze website en Facebookpagina.
Brievenbussen Post NL

Post NL laat weten het netwerk brievenbussen aan te passen omdat er
steeds minder brieven worden verstuurd. Voor Kerkeveld betekent dit dat
de brievenbussen aan De Lingert 60e straat en Diemewei 40e straat
gehandhaafd blijven en dat de brievenbus aan De Gamert 20e straat
gaat verdwijnen.

Buurtbemiddeling Wijchen
Vanwege de presentatie op ons wijkberaad herhalen wij nog een keer het ingezonden bericht van
buurtbemiddeling;
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.
MFA Wijkcentrum De Brink
In het najaar van 2017 hebben Jean-Paul Sjoorda en Yvette Akkermans het stokje overgenomen van
het vertrekkend bestuur (Joan van Wettum en Raimond Peters) van MFA Wijkcentrum De Brink.
Daarbij is een beheerder, Tineke van de Goor, aangesteld voor een paar uur in de week. Om op
sterkte te komen is verder gezocht naar meerdere bestuursleden. Mariëtte Jonker (PR en evenementen) en Wil Coenen
(penningmeester) zijn inmiddels toegetreden. We zoeken nog een secretaris! Iemand die het leuk vindt om de paperassen uit te
zoeken, fysiek & digitaal, de post te beheren en ongeveer 10 vergadering per jaar te notuleren (is met name een actie & besluitenlijst
maken). Wil jij ons daarbij helpen? Laat het ons dan z.s.m. weten via vzdebrink@gmail.com.
SAMENREDZAAMHEID
Zoals wellicht bekend staat het wijkcentrum in de Huurlingsedam aan de Brink. Wist u ook dat het wijkcentrum ten dienste staat van
de gehéle wijk Kerkeveld?! Naast het huisvesten van de bovenbouw jaarklassen van basisschool De Trinoom, de BSO De Eerste Stap en
cliënten van Pluryn (die BrinkIdee vormgeven), is het wijkcentrum ook als een ontmoetingsplaats neergezet.
In de jonge wijken Kerkeveld en Huurlingsedam is het wel zoeken naar hoe we dit wijkcentrum zo goed mogelijk voor de bewoners
kunnen inzetten. Hoewel het bestuur actief in de wijk contacten legt, zouden wij graag rechtstreeks van u als wijkbewoner /
gebruiker ideeën ontvangen. Zeker met een aantrekkende economie, de drukte van een (jong) gezinsleven, de snelheid die in de

maatschappij zeer hoog is, vraagt het van de huidige bewoners wel wat om nóg iets extra’s te doen of te ervaren. Het zou mooi zijn
om dan een rustpunt of juist ontspanning door vertier te kunnen bieden vanuit het wijkcentrum.
Op 23 april jl. gaan we als bestuur alvast eens zitten om plannen te maken. Als eerste willen we de focus leggen op jeugd & jongeren,
ook omdat dit ons enerzijds al via de school en BSO bindt maar anderzijds ook omdat dit nog jonge wijken zijn.
Daarnaast willen we mogelijk in het wijkcentrum een plek geven aan ZZP-ers om, anders dan aan een keukentafel, iets uit te werken
met een goede WiFi en lekkere koffie. Tot slot nodigen we ook de ouderen uit om elkaar te ontmoeten en van daaruit wijze
levensverhalen te delen. Er zijn vast nog veel meer mogelijkheden om het wijkcentrum door bewoners goed te laten benutten.
Weet u er een? Mail ons, of geef de suggestie door op onze Facebookpagina: Wijkcentrum De Brink - Kerkeveld Huurlingsedam.
JONGEREN
Op dinsdagavond 17 april a.s. zal een jongerenbijeenkomst plaatsvinden in De Brink. Het doel van deze avond is om de opgroeiende
jeugd in de steeds volwassener wordende wijk Kerkeveld en straks ook Huurlingsedam te bevragen over wat hun wensen zijn. Zoals
over het samenkomen, binnen- of buitenshuis, welke activiteiten interessant zijn en wat opgepakt zou kunnen worden. Een volgende
stap is gemaakt in de communicatie met de jongeren en hoe we dat lijntje met hen kunnen behouden en versterken.
Met respect en een echt luisterend oor willen we de jongeren helpen om hun wensen in de wijk mede ten uitvoer te brengen. Dit is in
samenwerking gedaan met allereerst de jongeren zelf, stichting De Brink en Meervoormekaar. In de communicatie zijn ook De
Trinoom, het Maaswaal college en de LBG’s Kerkeveld en Huurlingsedam meegenomen.
Bij het ter perse gaan van deze Kerkevelder moest deze avond nog nog plaatsvinden. Daarom zal de LBG een verslag hiervan op de
website plaatsen onder Nieuws – Dossier Jongeren.

======================================================================================
Aanmelden voor het wijkberaad kan tot 18 mei 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 23 MEI 2018 AANVANG 20:00 UUR
Ik meld mij met ……. personen aan voor het Wijkberaad 23 mei a.s. in wijkcentrum De Brink.
Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………….
Email:………………………………………………………………….……………………….
Vragen / opmerkingen / ik wil een onderwerp op de agenda zetten:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

