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Beste Kerkevelders,
Wat een mooie zomerdagen beleven we. Genieten van de zomervakantie is zelfs
in Nederland, Wijchen en hier in Kerkeveld goed mogelijk.
Vele geslaagde evenementen zijn er geweest, met als klapstuk de langverwachte
ingebruikname van de skatebaan in het Oosterpark. De groep skaters en de
Leefbaarheidsgroep (LBG) Kerkeveld zijn trots op het resultaat. Een mooie plek voor
de jongeren om buiten te bewegen en elkaar te ontmoeten. Op een aantal kleine
afrondingen na is het geheel af. Neem eens een kijkje langs de Meerdreef, je kunt
het niet missen.
Met de droogte èn stortbuien is er in Kerkeveld op een aantal plaatsen wateroverlast geweest en liep het water
onvoldoende snel weg. Een goede tip is om meer groen en bloemen in de tuinen aan te leggen voor een
goede afwatering en ook helpt het de bijenpopulatie. Ligt het probleem meer op de publieke wegen, dan is het
wellicht een goed moment om woensdag 26 september a.s. aan te sluiten bij de Wijkschouw. Hoe u zich kunt
opgeven staat verderop in deze wijkkrant.
Tevens willen we u graag attent maken op het volgen van de juiste Facebook pagina (zie berichtje hieronder).
Onze pagina is van een persoonlijke- naar een organisatiepagina omgezet en heeft helaas de volgers niet
meegenomen.
Tot slot gaan we als bestuur verder om samen met u de wijk Kerkeveld steeds een stukje leefbaarder te maken.
Heeft u daarvoor nog tips, suggesties, vragen of opmerkingen, dan horen we dat natuurlijk graag!
Met een hartelijke groet,
Namens Hans, Irma, Wil, Renske
Yvette Akkermans, voorzitter

Facebook pagina LBG Kerkeveld
De Facebook pagina Kerkeveld Wijchen was van
oorsprong een persoonlijke pagina. Officieel mag dat
niet volgens de regels van Facebook en bovendien
geeft dit problemen met de privacy van wijkbewoners.
Daarom hebben wij de pagina omgezet naar een
organisatiepagina.
Helaas is er, ondanks het juist doorlopen van de
aangegeven stappen, toch iets niet goed gegaan; alle
volgers van de “oude” pagina zijn niet mee verhuisd
naar de nieuwe pagina en zij missen nu het actuele
nieuws op Facebook van de LBG.
Zoek in Facebook daarom nu op @LBGKerkeveld en u
heeft de juiste (nieuwe) pagina te pakken. Klik op “vind ik leuk” en “volgend” en vervolgens op “als eerste
weergeven” onder het pijltje op de foto. Zo komen nieuwsberichten weer in uw tijdlijn te staan. We hopen op
deze manier weer iedereen te kunnen informeren over actueel wijknieuws.
Mocht er iemand zijn die verstand heeft van dit soort Facebookproblemen dan zouden wij heel graag
hulp/tips hiervoor ontvangen!
Mail ons: secretariaat@kerkeveld.info Kijk op de website: www.kerkeveld.info

Volg ons op www.facebook.com/LBGkerkeveld

Verslag wijkberaad
Op 23 mei jl vond het jaarlijkse wijkberaad plaats. Het aantal wijkbewoners dat de avond bezocht had wat
hoger gekund, maar de aanwezigen namen actief deel aan de discussie en dat leverde zeker ook wat
informatie op voor zelfreflectie voor de LBG. Voor degenen die willen weten wat de plannen voor 2018 zijn
kunnen dat nalezen op onze website www.kerkeveld.info.
Buurtbemiddeling heeft een informatief verhaal gehouden over hoe problemen met buren of in de straat
aangepakt kunnen worden. Het resultaat van buurtbemiddeling mag er zijn: 67% van de problemen wordt
opgelost. Men behandelt ongeveer 80 zaken per jaar. Het advies is beslist: wacht niet te lang met het zoeken
van hulp zodat zaken niet escalleren.
Vervolgens heeft wijkagent Freek Kleinschiphorst wat verteld over zijn werk. Hij is wijkagent voor 13.000 inwoners.
Wat betreft jongeren was er afgelopen jaar wat overlast in De Lingert. Vorig jaar waren er in Kerkeveld 185
incidenten, dit jaar 163, waarbij u moet denken aan overlast en inbraakmeldingen.
De criminaliteitsscijfers van 2017 luiden als volgt:
voetuigen gestolen
2
inbraak in school
1
inbraak in auto’s
14
(vorig jaar 10)
woninginbraak
1
(vorig jaar 4)
ongevallen materieel
6
(vorig jaar 16)
Zoals gezegd is de overlast door jeugd toegenomen in Kerkeveld. Dit heeft de aandacht van politie,
jongerenwerk en gemeente. Uiteraard kunt u het ook melden bij de LBG.
Een speciale vermelding geldt voor de buurt whatsappgroepen: dankzij hen is vorig jaar een verdachte
aangehouden!

WIJKSCHOUW LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD
Datum:
Aanvang:

Woensdag 26 september 2016
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. Wij gaan op de fiets de wijk door om samen met wethouder Loermans, diverse
beleidsmedewerkers, bureau toezicht en wijkagent ter plaatse problemen te bespreken en liefst op te lossen.
U kunt daarbij denken aan verlichting in de wijk, onveilige (verkeers-) situaties, wateroverlast bij hoosbuien of
vrachtverkeer in de wijk. Signaleert u een probleem dat u graag wilt aankaarten, meldt u dan aan. Alleen
onderwerpen die van te voren zijn aangemeld kunnen we tijdens de wijkschouw bespreken omdat wij de
betreffende beleidsmedewerkers uitnodigen mee te fietsen
We verzamelen voor de wijkschouw op woensdag 26 september a.s. om 19.00 uur bij het theehuis naast de
ronde vijver aan het begin van de wijk.
Aanmelden gaarne uiterlijk maandag 10 september a.s. door middel van de antwoordstrook achterin deze
Kerkevelder of mail naar secretariaat@kerkeveld.info.
Evaluatie project “ontsluiting, doorstroming, bereikbaarheid Kerkeveld”
De LBG Kerkeveld heeft met alle betrokken bestuursleden (huidige en voormalige) het burgerparticipatieproject
inzake de tweede ontsluiting intern geëvalueerd. Daarbij zijn ook opmerkingen van bewoners, geuit tijdens het
laatste wijkberaad, besproken. Om burgerparticipatie in de praktijk uit te voeren is niet altijd eenvoudig.
Daarvoor hebben we een aantal verbeterpunten voor een mogelijk toekomstig project opgesomd:
• Van groot belang is dat het LBG bestuur zich onpartijdig opstelt en gericht is op het bewaken van het proces.
• Vanuit de wijk zal een duidelijke meerderheid voor/tegen een onderwerp moeten zijn. Als de meningen te ver
uit elkaar liggen of er 50/50 verdeling is, wordt burgerparticipatie erg lastig toe te passen.
• Een regiebeslissing vanuit de gemeente kan in dat geval helpen bij de voortgang of noodzakelijke verandering.
Daarna kan via burgerparticipatie nadere invulling worden gegeven.
• Alleen bij een zeer duidelijke meerderheid vanuit de wijkbewoners (opdracht) kan de LBG Kerkeveld als
actievoerder optreden naar de gemeente (zoals bijvoorbeeld bij het fietspad langs de Kerkedreef). In andere
gevallen past alleen een procesbewakende rol.
• Bij burgerparticipatie dient vooraf goed te worden nagedacht over de samenstelling van de werkgroep. Dit om
te voorkomen dat een minderheid de meerderheid overstemd. Het zal een gespreide afspiegeling van de wijk
moeten zijn.

Wij zullen op een later tijdstip dit project evalueren met de betrokken wethouder en beleidsmedewerkers
van de gemeente. Hierbij zullen wij ook kritisch onze eigen rol bekijken vanwege signalen die wij hebben
ontvangen uit de wijk, onder andere tijdens het wijkberaad.
Verkeersafwikkeling Kerkeveld
De door de gemeente aangekondigde informatieavond over de verkeersmaatregelen in Kerkeveld heeft
vertraging opgelopen. Wanneer een datum bekend is zullen wij deze op onze Facebookpagina publiceren.
De LBG Kerkeveld heeft zoals ieder jaar weer gezorgd voor spandoeken met “de scholen zijn weer begonnen” .
Helaas is één van de spandoeken verdwenen. Graag ontvangen wij deze terug, dus al u het spandoek ergens
ziet liggen horen wij het graag.
Met bureau toezicht is afgesproken dat aan het begin van het schooljaar actief gecontroleerd wordt rondom
basisschool De Trinoom.
Skatebaan voor jongeren Oosterpark
Vanwege de hittegolf moesten de skaters bijna twee weken langer wachten voordat de skatebaan in het
Oosterpark in gebruik kon worden genomen; het beton wilde door de tropische temperaturen maar niet
uitharden. Maar uiteindelijk kon in de week vóór Okiedokiedorp de skatebaan toch met veel enthousiasme
worden getest door de skaters. De feestelijke opening van de skatebaan heef inmiddels plaatsgevonden. Een
verslag hierover vindt u op onze website www.kerkeveld.info.
Het afwerken van het terrein (gras inzaaien, prullenbak en bankje plaatsen) zal binnenkort worden opgepakt.
Tijdens de herinrichting van het Oosterpark zullen er in de buurt van de baan nog een aantal bomen worden
geplaatst voor wat verkoelende schaduw.
Herinrichting Oosterpark
De gemeente heeft na een nieuw flora- en fauna onderzoek een ontheffingsverzoek ingediend op de Wet
Natuurbescherming bij de Provincie om goedkeuring te krijgen voor de herinriching van het Oosterpark. Er zijn
een aantal aapassingen opgelegd door de Provincie, te weten;
•
•
•
•

Het aanbrengen van enkele takkenrillen als dagrustplaats voor steenmarter.
Het aanbrengen van een zandhoop die de das als burchtlocatie kan gebruiken.
Het aanplanten van bomen en struiken met eetbare vruchten en noten. Dit compenseert het
grasoppervlak dat vervalt door de aanleg van trimbaan en paden.
Het aanpassen van werkwijze en werkapparatuur tijdens alle werkzaamheden om verstoring tot een
minimum te beperken. Dit gaat bijvoorbeeld over periodes en tijdstippen van uitvoering en afstanden
tot burchtlocaties.

Deze maatregelen zijn in het plan verwerkt. Daarmee kan een ontheffing Wet natuurbescherming worden
verkregen. De aanleg van het omstreden struinpad gaat binnen dit herinrichtingsplan niet door vanwege de
ingrijpende en kostbare maatregelen die daarvoor worden vereist door de Provincie.
Het aangepaste herinrichtingsplan wordt eind augustus in circulatie gebracht naar de gemeenteraad zodat het
kan worden vastgesteld. Daarna is het wachten tot de ontheffing door de Provincie wordt verleend.
Hart van Zuid
Het gemeentelijk project “Hart van Zuid” is inmiddels van start gegaan. Het project omvat de omliggende
woonwijken, het wijkcentrum en het winkelcentrum. Momenteel wordt er een routekaart voor Oud-Zuid
gemaakt; wat moet er gebeuren met de oude huizen in de wijk, met het wijkcentrum, enz. Daarna wordt een
gebiedsvisie gemaakt, waaronder het winkelcentrum valt; bij deze fase worden ook de bewoners van Kerkeveld
betrokken. Dit zal na september 2018 zijn. Meer informatie is te vinden op www.wijchen.nl of op de
Facebookpagina HartvanZuidWijchen.
Herstel plantsoen rotonde Kerkedreef-Zuiderdreef
De LBG heeft bij de gemeente aangedrongen op herstel van de brandschade aan de bijenkorf op de
rotonde. De gemeente heeft toegezegd dat dit in het najaar wordt opgepakt, daar de bijenkorf is aangelegd
door Helicon en die met zomervakantie waren.

Verlichting piratenschip
Dit onderwerp heeft bij de gemeente lange tijd stilgelegen. Omwonenden hadden de
gemeente verzocht te zorgen voor verlichting bij het piratenschip, zodat zij ’s avonds
toezicht kunnen houden op wat er op het eiland gebeurt. Eerder is er gesproken over het
plaatsen van een lantaarn op de wal. Nadeel hiervan is dat het piratenschip dan wel wordt
aangelicht, maar dat dan niet te zien is wat er in het schip gebeurd.
Inmiddels is er nieuw overleg geweest tussen gemeente en LBG over de verlichting en
hoe/waar deze geplaatst moet worden. Besloten is te kiezen voor een lantaarn op het
eiland, zodat ook de binnenkant van het schip wordt verlicht. Op deze manier kunnen
omwonenden zien wat er op het eiland en in het schip gebeurt en hopen we vandalisme te verminderen.
Overigens zal de verlichting na middernacht dimmen zodat het geen overlast geeft voor omwonenden.
Ingezonden bericht van oud-bestuurslid Rick t.b.v. Support Casper
Als dank voor zijn adviserende rol bij de aanleg van de skatebaan geven wij in deze wijkkrant eenmalig de
ruimte voor een sponsorverzoek.
Bicinglette du Ventoux voor Support Casper.
Beste mede Kerkevelders,
Kijkend naar de “huldiging” van Maarten van der Weijde schrijf ik dit aan jullie. Inspirerend is het, een man die zijn grenzen
opzoekt, daar eigenlijk overheen gaat maar erachter komt dat zijn fysieke vermogen toch niet groot genoeg is. En dat alles
voor de strijd tegen kanker. Natuurlijk weet ik dat er naast de ziekte kanker nog genoeg andere verschrikkelijke ziektes zijn,
maar ik heb er net als Maarten voor gekozen om mij al jaren in te zetten voor de kankerbestrijding.
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor een uitdaging die ik op 4 september 2018 aan ga voor de stichting Support Casper.
Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar alvleesklierkanker, een kankersoort waar tot op heden nog geen enkele
behandeling voor is. Uiteraard zet ik hier voor mijzelf een sportieve prestatie tegenover. En dat is dit jaar het beklimmen
van de Mont-Ventoux, niet 1 keer maar maximaal 6 keer op 1 dag, dat wil zeggen van elke kant (er zijn 3 kanten om de
Mont-Ventoux te beklimmen, Malaucene, Bedoin en Sault) 2 keer. Dit is een loodzware sportieve uitdaging aangezien er op
het moment dat ik dit stukje schrijf maar 275 mensen (mannen en vrouwen) die deze uitdaging hebben voltooid.
Daarom wil ik u vragen om mij te steunen in mijn sportieve strijd tegen alvleesklierkanker. En daarin is het zo dat alle kleine
beetjes helpen, dus iedere euro telt en kan hierin het verschil maken. U kunt mij steunen door uw bedrag over te maken op
NL 10 RABO 0113449135 t.n.v. Inspire2livemusic o.v.v. Mont Ventoux Rick van den Helder.
Via deze weg wil ik u alvast hartelijk danken voor uw donatie.
Groeten,
Rick van den Helder
Kerkeveld Orkest blijft volop in beweging
Na de zomervakantie gaat Het Kerkeveld Orkest er weer tegenaan!
Maar, eerst even een terugblik. Op zaterdagmiddag 23 juni hebben we
midden in het centrum van Wijchen alle stadsbezoekers getrakteerd
op het gratis openlucht concert ‘HKO in Town’. Daarbij verzorgden ook
YoungHKO en Harmonie DOV een optreden. Het was heerlijk weer en
de terrassen zaten vol. Wat ons betreft een groot succes, dat zeker
om herhaling vraagt.
Ook in het najaar zitten we niet stil. Er staan twee mooie
samenwerkingsconcerten op het programma.
Op zaterdag 6 oktober geven we een concert met L’Echo des
Montagnes, een orkest uit Tilburg. Dit vindt plaats in de Schakel. Ruim
een week later, op 14 oktober, staan we daar weer. Dit keer met Stadsharmonie Grave. Je bent van harte welkom om te
komen luisteren! Houd voor de meest actuele concertinformatie onze website www.kerkeveldorkest.nl en Facebookpagina
in de gaten.
Wil je zelf een keer meespelen?
Kom gerust eens langs bij een van onze repetities. Je bent altijd welkom. De repetities vinden iedere week plaats op woensdagavond
van 20.00 tot 22.00 in Wijkcentrum OZO Wijchen. Voor meer informatie, neem contact op via info@kerkeveldorkest.nl of vul het
contactformulier in op de website.

MFA Wijkcentrum De Brink
Nu de scholen weer begonnen zijn, gaan ook alle activiteiten weer van start in het
Wijkcentrum De Brink. Kom langs of schrijf u in voor een van de activiteiten, zoals Yoga op
ma/di/do/za, schilderles op di, Flashdance/hiphop 6+/9+/12+ op woe, Zumba op don en
mamacafé op vr. Kijk op onze website voor alle actuele informatie: www.wijkcentrumdebrink.nl.
Overigens is het wijkcentrum in de Huurlingsedam op de Brink 27 uitdrukkelijk óók het wijkcentrum voor de wijk
Kerkeveld, dus ook u als Kerkevelder heten wij graag van harte welkom!!
DRINGENDE OPROEP!
Om het voortbestaan van de stichting De Brink te waarborgen zoeken we
bestuursleden en vrijwilligers. Zonder hulp van wijkbewoners uit Kerkeveld en
Huurlingsedam kunnen wij niet verder en komen vele leuke activiteiten te vervallen.
Wij hopen dat u het wijkcentrum, net als wij, belangrijk genoeg vindt om samen met
ons de handen uit de mouwen te komen steken. Vele handen maken licht werk!
Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld nodig voor aankomende Burendag op 22 september!
Deze burendag kan alleen doorgang vinden bij meer vrijwillige hulp uit de wijk!! Neem daarom contact met ons op
via vzdebrink@gmail.com of bel 06-13049270.
Vergeet niet ons te volgen op Facebook voor de actuele informatie over onze activiteiten!
Namens het wijkcentrum De Brink
Jean-Paul Sjoorda, Tineke van de Goor, Wil Coenen
en Yvette Akkermans

======================================================================================
Aanmelden voor de wijkschouw kan tot maandag 10 september 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 26 september 2018
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:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

