Beste Kerkevelders, ouders, verzorgers en bezoekers van de wijk Kerkeveld,
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor een veiligere doorstroom in de wijk Kerkeveld begonnen.
Daarvoor zullen we komende maanden overlast ervaren en zal op sommige plaatsen een stuk om
moeten rijden om de wijk te kunnen verlaten of weer naar huis te komen.
Allereerst de oproep om zo min mogelijk met de auto naar school/BSO te komen. Dit sluit ook aan
bij het nieuwe gedragsproject vanuit school: ‘Lekker Anders Dag’ waarin gestimuleerd wordt om op
een andere manier dan met de auto de kinderen naar/van school/BSO te (laten) gaan. Hiervoor zijn
ouders/verzorgers apart geïnformeerd via de schoolnieuwsbrief (zie uitgelichte tekst onderaan).
Zelf kunt u ook alvast een kijkje nemen op de site: www.lekkerandersdag.nl
Verkeersaanpassingen Kerkeveld
Aangezien de gemeente Wijchen het boek voor een 2e ontsluiting van Kerkeveld permanent dicht
heeft gedaan, zijn er december 2017 in de gemeenteraad voorstellen aangenomen om
verkeersstromen in de wijk veiliger te maken, vooral rondom school en de enige toegangsweg van
Kerkeveld. Enerzijds betrof dit een gedragsproject waarbij gestimuleerd wordt minder met de auto
naar school te gaan (zie ‘Lekker Anders Dag’), anderzijds betrof dit een aantal infrastructurele
aanpassingen. Deze definitieve plannen staan inmiddels op de speciale gemeentesite:
www.wijchen.nl/in-wijchen/werkzaamheden-kerkeveld_43373/
Omleidingsroutes
Gefaseerd worden de aanpassingen uitgevoerd. Een chronologisch overzicht (periode ovb):
Fase titel
Fase 1
Fase 4
Fase 6
Fase 2
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 5
Fase 3

Locatie
Fietspad Diemewei 41
Lingert 60
Bypass Kerkedreef
Diemewei 45
Kruising Kerkedreef
Drempel Gamert
Drempels Diemewei
Diemewei 40
Lingert

Periode ’18-‘19
08 nov – 20 nov
11 nov – 28 jan
12 nov – 13 nov
13 nov – 14 dec
19 nov – 14 dec
30 nov – 14 dec
05 dec – 14 dec
13 dec – 30 jan
13 dec – 21 jan

In alle fases van uitvoering en bij het juist volgen van de omleidingsborden, kan de wijk Kerkeveld ten
alle tijden verlaten worden via de Kerkedreef – in november een aantal dagen via de bypass.
Tekeningen van de omleidingsroutes zijn in te zien op www.Kerkeveld.info (Nieuws-Dossier
Verkeersveiligheid).
Parkeren, indien u toch met de auto naar school/BSO gaat
Extra aandacht voor het parkeren wordt gevraagd, let u op:







het vrijhouden van in/uit/opritten van bewoners;
veilig in en uitstappen van kinderen;
iets verder weg in de wijk parkeren kan ook;
let op de eenrichtingsroute rondom school. Dit zal ook de permanent geadviseerde
schoolroute worden rond breng- en haaltijden nadat alle aanpassingen gereed zijn;
hou rekening met extra tijd zodat er geen gehaast ontstaat;
beste is per voet/fiets de school/BSO verkeersbeweging maken, ook na alle
verkeersaanpassingen gereed zijn.

Situatie Ingang Kerkeveld

Situatie rondom De Trinoom / BSO Diemewei

Uit de nieuwsbrief De Trinoom vrijdag 9 november 2018:
Op ‘Lekker Anders Dag’ is samen naar school gaan éxtra leuk
Ook onze school nodigt vanaf dit najaar iedereen uit om af en toe mee te doen aan ‘Lekker Anders
Dag’. Een nieuw initiatief van de samenwerkende basisscholen in de Gemeente Wijchen, dat ons
allemaal uitdaagt om soms wat bewuster te kiezen: hoe gaan wij vandaag naar school en hoe maken
we die tocht dan nét even anders?
Je eigen draai
Ook al is het thuis en rond school ’s ochtends vaak een heel gedoe: met je kind naar school gaan –
het blijft bijzonder. Zeker als je het samen af en toe extra leuk en spannend maakt, onderweg. Die
gezonde afwisseling, maar dan wel op dagen dat het jou als ouder ook prima uitkomt. Want je
spreekt gewoon zelf af, samen met je kind(eren), hoe en wanneer de tocht naar school voor jullie net
anders wordt... Zeg het maar: wat maakt die dag juist jullie ‘Lekker Anders Dag’? Ga je te voet, zoals
altijd, maar mogen ze deze keer op de regenlaarsjes? Of: moet je echt met de auto, maar parkeer je
nu iets verder weg? Om dan lekker dat laatste stukje te lopen en onderweg wat leuke speurspelletjes
te doen. Zo geef je er al gauw je eigen draai aan. En blijft wegbrengen bijzonder, het hele jaar door.
Met net dat beetje extra tijd en aandacht voor elkaar. Dat is niet alleen leuk voor onze kinderen, het
is goed nieuws voor iedereen die graag naar onze school komt. Want op ‘Lekker Anders Dag’ gun je
jezelf en de mensen om je heen net dat beetje meer ruimte en minder drukte.
Doos vol inspiratie
Ook op school gaan we daarom in de loop van het jaar af en toe zo’n ‘Lekker Anders Dag’
organiseren, met iedereen die mee wil doen. Dan maken we er samen letterlijk en figuurlijk een
feestje van dat we die dag eens anders naar school komen. En natuurlijk bepaalt iedereen zelf hoe
dat eruitziet... Op maandag 19 november maken de kinderen uit de groepen 1 – 6, hoofdvestiging
Diemewei, alvast kennis met het fenomeen ‘Lekker Anders Dag’, via een korte presentatie in de klas.
Daarna kunnen alle ouders (en leerkrachten!) zich opgeven via www.lekkerandersdag.nl en trappen
we het initiatief aan het eind van deze maand op dinsdagochtend 27 november van 08.15 – 08.30
uur met zijn allen af met een feestelijke Kick-off op het schoolplein Diemewei! Op de website vind je
ook volop inspiratie en eerste ideeën. Net als trouwens in de speciale ‘Lekker Anders Dag-doos’,
gratis voor iedereen zich aanmeldt. En vol materialen om die tocht naar school op jullie ‘Lekker
Anders Dag’ extra spannend te maken.

