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Beste Kerkevelders,
We zijn in de feestmaanden van het jaar beland. Zelfs Halloween omarmen we
steeds meer als een feestje. Het is vooral leuk dat kinderen in hun eigen buurt op pad
gaan en aanbellen bij ‘de buren’. Laten we daar een voorbeeld aan nemen,
zomaar eens spontaan bij buurtbewoners aanbellen – zonder schrikeffect 😊.
Gewoon voor een praatje, een (wederzijdse) hulpvraag, een pakje roomboter of een
boodschap voor de ander meenemen als je toch naar de winkel gaat. Het is echt fijn
om elkaar te helpen en geholpen te worden: de samenleving gaat om samen leven.
Verkeer & Wegwerkzaamheden
Samen leven… ja… ook in het verkeer. Zeker in deze maanden is dit iets wat alle wijkbewoners bezig houdt.
Iedereen heeft er zijn mening over, over de manier waarop nu de wegen aangepakt worden om het veiliger te
maken, over de manier waarop wijkbewoners zelf in deze wijk rijden, over de tijdelijke omleidingen, etc.
Het is zeker niet perfect, het is doorbijten, geduld hebben en het resultaat voor ogen zien: een veiliger fietspad
dat De Brink en Diemewei/school verbindt voor de (jonge) kinderen, vluchtheuvels bij de ingang van de wijk
zodat de bochten op de eigen weghelft genomen worden en oversteken bij het zebrapad overzichtelijker
wordt en passende drempels voor de snelheid van het verkeer. De oproep is dan ook rekening te houden met
meer reistijd en aandacht voor elkaar, voor jou en de veiligheid van je mede wijkbewoners ♥.
Bestuur
Heb jij een mening, een idee hoe het beter kan en wil je méér betekenen voor de wijk en de leefbaarheid?
Sluit je aan bij ons LBG bestuur! Dan ventileer je niet alleen je mening, maar kun je daadwerkelijk wat doen voor
de gehele wijk. Het kost je grofweg 10 avonden per jaar en voorbereidend werk qua inlezen/informeren.
Naast algemene bestuursleden, zoeken we dringend een nieuwe secretaris. Onze vaste rots in de branding,
Irma, gaat verhuizen buiten Kerkeveld en kan de rol van secretaris niet meer uitvoeren. Irma heeft veel voor de
LBG voor elkaar gekregen met haar vasthoudendheid. We willen haar bedanken voor al die jaren inzet!
Jezelf informeren
Tot slot willen we u graag nogmaals 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. De pagina is herkenbaar aan het verkorte adres @LBGKerkeveld onder het logo.
Als bestuur gaan we samen met u verder om de wijk Kerkeveld steeds een stukje leefbaarder te maken.
Laat uw tips, suggesties, vragen of opmerkingen, maar horen!

Tot slot wensen wij u gezellige feestdagen toe en een leefbaar 2019! .
Met een winterse groet,
Hans, Irma, Wil, Renske en Yvette

Laat jezelf informeren via de Facebook pagina van @LBGKerkeveld
De Facebook pagina Kerkeveld Wijchen was van oorsprong een persoonlijke pagina. Officieel mag dat niet
volgens de regels en gaf dit problemen met de privacy. Daarom hebben wij de pagina omgezet naar een
organisatiepagina, echter zijn onze volgers niet automatisch mee overgenomen. Hierdoor is een actie van u
nodig om de juiste pagina te volgen: zoek in Facebook op @LBGKerkeveld. 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. Op deze wijze bent u weer actueel geinformeerd. 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

Verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden
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.
Informatieavond
Eindelijk was het dan zover. Op woensdagavond 31 oktober van 18.30 tot 20.30
uur gaf de gemeente in De Trinoom de lang beloofde informatie avond over
de verkeersmaatregelen. Zo’n 30 wijkbewoners namen, onder het genot van
een kop koffie met cake, de moeite om zich over de tekeningen te buigen om
de veranderingen in de hoofdwegen en de schoolroute te aanschouwen.
Alle geheimen werden prijs gegeven. Bij onduidelijkheden of vragen konden zij
bij Marcel Rutten of wethouder Paul Loermans terecht. Echter op een vraag moesten zij het antwoord schuldig
blijven, namelijk hoe het vekeer tijdens de werkzaamheden op een fatsoenlijke manier de wijk in/uit kan gaan.
Wegwerkzaamheden Kerkeveld
Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en is het verkeer omgeleid. De manier waarop verdient echter geen
schoonheidsprijs. Rondom school blijft het druk en met name de bochten in de 15e en 12e straat van De Meren
zorgen voor problemen. Daar heeft men besloten om een gedeelte te verlagen en te voorzien van een
tijdelijke verharding, zodat op dit knelpunt iets meer ruimte is gecreëerd. Het blijft echter oppassen geblazen.
Voor actuele informatie kunt u op onze Facebook pagina @LBGKerkeveld of onze website raadplegen.
Op de gemeente pagina staat meer informatie, inclusief contactgegevens van de projectleider Nick Bos;
n.bos@drutenwijchen.nl, 024-7517217 - https://www.wijchen.nl/in-wijchen/werkzaamheden-kerkeveld_43373/
Schoolproject ‘Lekker Anders Dag’
Het gedragsproject waarin gestimuleerd wordt om op een andere manier dan met de auto
de kinderen naar/van school/BSO te (laten) gaan, kreeg op 28 november een officiële kickoff. Hiervoor zijn ouders/verzorgers apart geïnformeerd via de schoolnieuwsbrief en een flyer
welke aan de kinderen is meegegeven. Alle samenwerkende scholen (Kans & Kleur) in de
gemeente Wijchen doen hier aan mee, wat de gemeenteraad van Wijchen ook heeft
besloten. Dit is het parallel project aan de infrastructurele aanpassingen in de wijk Kerkeveld.
De problemen en verkeersveiligheid zijn namelijk niet alleen met een nieuwe infrastructuur op te lossen. Een
heel groot deel is het gedrag van onszelf, als wijkbewoner zelf.
We zijn hard werkende wijkbewoners, met gezond boeren verstand, die het razend druk hebben en dan
vergeten we soms de tijd in te plannen om van A naar B te komen, geduld te hebben en soms een anders iets
te gunnen. Dit schoolproject probeert je bewust te maken van hoe jijzelf het voorbeeld geeft, en hoe het
mogelijk anders zou kunnen om naar school of BSO te gaan. Zelfreflectie, geduld en tijd hiervoor nemen en dit
project zou meer dan alleen een schoolproject kunnen worden. Inspiratie? Bezoek www.lekkerandersdag.nl.
Vooraankondiging Graafseweg aanpassingen
Aan de Graafseweg (N324) wordt groot onderhoud gepleegd en worden er aanpassingen gedaan om de
verkeersveiligheid te verbeteren tussen buurtschap Lunen en de Graafsebrug (Luitenant Thomsonbrug) bij
Nederasselt. Er is op 30 oktober in Nederasselt een informatieavond geweest en buurtbewoners zijn rechtstreeks
geïnformeerd. Er komen nieuwe verkeerslichten bij de kruising met de Drutenseweg en de verkeerslichten
verderop richting de Graafsebrug worden beter afgesteld om spookfietsen tegen te gaan van deze populaire
schoolroute. Enkele werkzaamheden starten voorjaar 2019, het meeste pas najaar 2019 en begin 2020.
Verslag wijkschouw 26 september 2018 met wethouder Paul Loermans
Op woensdagavond 26 september vond de jaarlijkse wijkschouw plaats met betrokken wijkbewoners, in het
bijzijn van wethouder Paul Loermans, wijkcontactadviseur Annemieke Nas en de BOA Edith Hubers. Op de fiets
werd een route door heel Kerkeveld gemaakt en probleempunten aangekaart; algemene verlichting,
piratenschip groenbeheer & verlichting, jongeren bij de Slingert, verkeerspunten in de Gamert etc. Een verslag
van de punten is terug te lezen op onze website: http://www.kerkeveld.info/notulen/
Mocht u ook punten van aandacht hebben, wacht niet tot de wijkschouw volgend jaar, maar meldt het in de
app ‘MijnGemeente’. Deze is handig in gebruik en meldingen worden meestal snel opgepakt: een aanrader!

Nieuwe natuurlijke speeltoestellen Lingert-Diemewei
Aangezien er verschillende speeltoestellen in het park aan vervanging toe waren, heeft de gemeente aan de
bewoners Diemewei/De Lingert en de kinderen van de Trinoom gevraagd waar hun voorkeur naar uit ging. Er
worden, afhankelijk van de weersomstandigheden, begin 2019, zes nieuwe natuurlijke speeltoestellen
geplaatst. De zes meest gekozen speelfuncties zijn draaien, glijden, klimmen, schommelen, springen en
wippen. Deze worden op diverse plekken in het park neer gezet.
Oosterpark, inclusief skatebaan
Inmiddels is de skatebaan een welbekende plek voor de jeugd om lekker buiten te spelen. Voor 2019 komt er
een activiteitenplan op het programma rondom de skatebaan die door de initiatiefnemers van de baan wordt
gecoördineerd en uitgevoerd. Lees daarom onze facebook pagina voor de oproepen en activiteiten die
vanaf het voorjaar zullen worden opgepakt. Alle jeugd die mee wil helpen is van harte welkom!
Bij de gemeente volgen we actief het proces om ook een lantaarn bij de skatebaan te krijgen die na 22:00 uur
uitgaat vanwege rust voor de natuur en aanwonenden. Zo kan de skatebaan toch langer gebruikt worden.
Wellicht heeft u het al opgemerkt; inmiddels is in het Oosterpark de JOP vernieuwd. We hopen dat jongeren
hier mee omgaan alsof het hun eigen spullen zijn en de statafel in het midden heel laten.
Welke contactmomenten heeft de LBG met de Gemeente Wijchen
De Gemeente heeft een wijkcontactpersoon aangesteld die contact houdt met alle
leefbaarheidsgroepen en die fungeert als vraagbaak. Wanneer wij zelf niet weten welke
beleidsmedewerker wij moeten contacten over een bepaald onderwerp dan kunnen wij onze
vragen bij haar neerleggen.
Daarnaast hebben wij 1of 2 maal per jaar een zogenaamd Periodiek Overleg met de
wijkcontactadviseur. Vóór dat overleg kunnen we per mail vragen insturen , zodat de wijkcontactpersoon
binnen de gemeentelijke organisatie kan informeren naar de stand van zaken. Dat wordt vervolgens in dit
overleg besproken. Dan kunnen we ook even bijpraten over de lopende zaken die spelen in Kerkeveld. Want
naast contact via de mail is persoonlijk contact ook prettig.
Verder organiseert de LBG ééns per jaar een Wijkberaad, waarvoor wij wijkbewoners en gemeente
(wethouder, wijkcontactpersoon, wijkbeheerder, toezichthouder en wijkagent) uitnodigen. Wij inventariseren
vooraf welke vragen er leven in de wijk en dat kan die avond worden besproken. Daarnaast verteld de LBG
wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen voor het komende jaar zijn. Tevens worden er
verkiezingen gehouden voor nieuwe bestuursleden.
Tenslotte organiseert de LBG één maal per jaar een Wijkschouw: op de fiets gaan we met wijkbewoners en
gemeente (wethouder, wijkcontactpersoon, wijkbeheerder, toezichthouder en wijkagent) ter plaatse vooraf
aangemelde onderwerpen bespreken en zo mogelijk direct oplossen.
De R zit weer in de maanden – samen houden we het schoon en veilig
Dit jaargetijde kan het weer zich laten gelden, zoals hoosbuien, vele herfstbladeren, vroeg donker en sneeuw.
Dit kan bijvoorbeeld wateroverlast veroorzaken. Tip: maak een foto van de plek waar het water niet weg kan,
meldt het via Mijn Gemeente App zodat er vanuit de wijkbeheerder een oplossing gezocht kan worden voor
snellere water afvoer. Meer groen in de tuinen helpt ook 😊, evenal het schoonhouden van de afvoerputten
(van de herfstbladeren). Houdt uw straat in de gaten en ruim het op voor een goede waterafvoer. En houdt er
bij het snoeien van hagen rekening mee dat er weer goed zicht is op de verkeerssituatie. Mocht u vervolgens
het afval in de container doen, zet deze dan op door de DAR aangegeven wijze aan de straat (zie ook
ingezonden stuk op onze Facebook pagina). En mocht het binnenkort gaan sneeuwen, geniet van dit tafereel!
Het zou daarbij de voetgangers enorm helpen om de trottoirs rondom uw huis vrij te houden van sneeuw. Tot
slot, hou ramen dicht, doe de deur op slot, haal de sleutel eruit! En doe een lichtje aan. Zo houden we de buurt
veilig in de donkere dagen.
Herstel plantsoen rotonde Kerkedreef-Zuiderdreef
Het Helicon collega gaat i.s.m. Hovenier de Overhaag in hun aankomend semester de rotonde herstellen.
Verlichting piratenschip
Dit onderwerp heeft veel vertraging opgelopen door allerlei omstandigheden. Vlak voor de zomervakantie
heeft de LBG met de gemeente en een lichtleverancier om tafel gezeten om de beste verlichting te bepalen.
De bedoeling is dat omwonende als het donker wordt een oogje in het zeil kunnen houden en daarvoor is
verlichting óp het eiland nodig. Momenteel is de aannemer aan het onderzoeken hoe en wanneer de
stroomtoevoer naar het eiland kan worden gerealiseerd, waarna eindelijk de lantaarn kan worden geplaatst.
Wij blijven de vinger aan de pols houden. Helaas heeft de verlichting voor het piratenschip vertraging
opgelopen door onduidelijkheid in de manier van uitvoeren. We blijven hier de gemeente op aanspreken dat
de verlichting z.s.m. moet worden geplaatst.

VACATURE: Bestuursleden LBG Kerkeveld
Voor het bestuur van LBG Kerkeveld zijn we o.a. door het vertrek van Irma
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Nu met de wegwerkzaamheden in
onze wijk, laten velen zich horen – vooral ook op Facebook.
Het is prettig je mening te delen, en wil je daarbij ook echt oplossingen
aandragen en mogelijk helpen realiseren? Sluit je dan aan bij de LBG
Kerkeveld om het verschil te maken! Naast gewone bestuursleden zijn we
ook specifiek op zoek naar een secretaris. Beide type vacatures staan ook
open op onze facebook pagina. Daar is ook meer informatie te lezen wat
de vacature inhoudt en wat de tijdsbesteding is. Voor informatie kun je
altijd mailen naar secretariaat@kerkeveld.info.
Wil je even bellen? Dat kan ook naar Yvette: 06-21542721.
Kerkeveld Orkest
HKO presenteert: SPACE! 23 februari 2019 om 20.00 uur bij theater ’t Mozaiëk
De afgelopen maanden had HKO weer een vol programma. Zo kunnen we bijvoorbeeld terugkijken op twee
mooie samenwerkingsconcerten. We speelden in oktober samen met het Tilburgse orkest ‘L Echo des
montagnes en een week later met Stadskoorgrave.
Ook de komende tijd hoeven we ons niet te vervelen. Een deel van het orkest speelt mee
tijdens het Kerst Sprookjesfestijn in Wijchen op 15 december. De volgende dag staan we met
een klein ensemble op het Dickens Festijn in Druten.
Maar het grote evenement waar we op dit moment met zijn allen hard naartoe
werken is ons winterconcert SPACE! Dit vindt plaats op zaterdagavond 23 februari om
20.00 uur bij theater ’t Mozaiëk. We nemen je mee op een bijzondere muzikale reis
door de ruimte met o.a. muziek uit The Planets van Holst, ET, Startrek en War of the
Worlds. Daarnaast spelen we enkele nummers samen met de Nijmeegse zangeres
Sherryl Careman. Zij speelt ook live tijdens de afterparty. Je bent van harte welkom!
Houd voor de laatste informatie over de kaartverkoop onze Facebookpagina en
website www.kerkeveldorkest.nl in de gaten.
MFA Wijkcentrum De Brink
Wat een feest: Halloween, de SinterKerstmarkt, Sint Pannekoek en het bezoek van Sinterklaas! Het waren
allemaal erg gezellige en geslaagde activiteiten, en de volgende staan alweer voor de deur:
Donderdag 20 december 17:30 – 19:00 uur:
‘Bring your own food’ GOING DUTCH Kerstborrel
IEDEREEN is welkom: van ouders, verzorgers van kinderen die op De
Trinoom zitten tot elke wijkbewoner van Kerkeveld & Huurlingsedam.
Het idee is als de kinderen heerlijk in hun groep aan het kerstdiner
zitten....kan iedereen gezellig in Wijkcentrum De Brink aan de
kerstborrel. Het eerst welkomstdrankje trakteren wij.
Neem ook je wat mee om op het GOING DUTCH Kerstbuffet te zetten?
Als iedereen een klein hapje meeneemt voor ongeveer 5-10 personen,
zoals de kinderen in hun groep ook doen, dan wordt het net zo gezellig!
PS: GOING DUTCH wordt als term gebruikt als je samen de kosten/lasten
wilt delen - en dat past prima, net zoals de kinderen dat doen :-)
Save the dates 2019:
➢ Zaterdag 19 januari 14:00 - 17:00 uur: ‘De Brink-Family-Run’
➢ Vrijdag 1 maart 15:00 - 18:00 uur: KinderCarnaval
➢ Zaterdag 16 maart ± 9:00 - ± 16:00 uur: NL Doet, o.a. opknappen Moestuin
➢ Woensdag 12 juni 14:00 – 17:00 uur: Buitenspeeldag
Kijk op onze website www.wijkcentrumdebrink.nl en volg ons op Facebook voor de actuele informatie.
Namens wijkcentrum De Brink

 feestelijke kerstdagen en mooie ontmoetingen in 2019 
Jean-Paul Sjoorda, Tineke van de Goor, Wil Coenen en Yvette Akkermans
PS: vrijwilligers voor een losse activiteit, voor achter de bar, of in het bestuur worden nog steeds gezocht!
Neem daarom contact met ons op via vzdebrink@gmail.com of bel 06-13049270.

