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Beste Kerkevelders,
De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van verkeersaanpassingen waaraan
wij als wijkbewoners alweer gewend raken. Omdat de werkzaamheden niet zonder slag of
stoot zijn verlopen. Hebben wij als Leefbaarheidsgroep (LBG) Kerkeveld een evaluatieoverleg met de gemeente gehad. We vinden het belangrijk dat ook de wijkbewoners zèlf
hun tips en tops met de gemeente kunnen delen. Daarom zal wethouder Paul Loermans
tijdens het wijkberaad op 22 mei aanwezig zijn om deze te ontvangen en waar mogelijk
uitvoering aan verbetersuggesties te geven. U heeft de gelegenheid om uw vragen
rechtstreeks aan de wethouder te stellen. Verder zal de LBG plannen voor 2019 aan u
voorleggen waarop u zeker inspraak heeft.

Wees welkom op ons jaarlijks wijkberaad op 22 mei !
Via een mail naar secretariaat@kerkeveld.info of de strook aan het einde van deze
nieuwsbrief kunt u kenbaar maken dat u aanwezig bent in de Brink. De koffie staat klaar 😊!

Het LBG bestuur is vernieuwd
Na een dankbaar afscheid van Irma Bingen eind 2018, zijn we het jaar 2019 gestart met een
nieuw bestuurslid Silke Jansen. Wat fijn om met vernieuwde energie de rol van de LBG in de
wijk verder in te zetten. Silke zal o.a. de communicatie (nu ook Instagram!) bijhouden.
Wil jij ook een bijdrage leveren? We zoeken nog steeds verfrissende versterking! Dan kunnen
we samen met wijkbewoners de wijk Kerkeveld steeds een stukje leefbaarder te maken.
Laat uw tips, suggesties, vragen of opmerkingen, maar horen!
Met een frisse lentegroet,
Hans, Silke, Wil, Renske en Yvette

Nieuw bestuurslid: Silke Jansen
Hallo mijn naam is Silke Jansen, 38 jaar en sinds januari 2019 lid van de LBG
Kerkeveld. Ik woon samen met mijn partner Raymond op de Diemewei. We
hebben geen kinderen. Ik werk als orthopedagoog binnen het onderwijs. Al
geruime tijd wil ik me inzetten voor een prettig leefklimaat in de wijk
Kerkeveld en nu is het moment om daar actie op te ondernemen. Graag
denk ik mee in mogelijkheden om samen met medebewoners in onze mooie
groene wijk nog fijner te wonen. Niet enkel kinderen en jongeren hebben mijn
specifieke interesse maar het woongenot van alle bewoners. Graag lever ik mijn bijdrage
zodat iedere wijkbewoner zich gehoord en gezien voelt. Ik hoop ook u te ontmoeten.

WIJKBERAAD LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD
Datum: Woensdag 22 mei 2019
Locatie: Wijkcentrum De Brink
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)
Als LBG Kerkeveld bestuur nodigen wij alle Kerkevelders van
harte uit om naar het wijkberaad te komen. Kom meepraten
over wat u belangrijk vindt voor Kerkeveld. Een mooie leefbare
wijk realiseren we tenslotte met elkaar, samen!
Achterin deze Kerkevelder staat aangegeven hoe u zich kunt
aanmelden voor het wijkberaad en hoe u een onderwerp op
onze agenda kunt zetten. Het voorlopige programma ziet er als
volgt uit, inclusief een gezamenlijk gedeelte met LBG Huurlingsedam:
Programma wijkberaad 2019 (onder voorbehoud)
19.45 uur: Ontvangst met koffie/thee.
20.00 uur: Opening & voorstelronde bestuursleden LBG’s en relevante ‘wijk’ personen.
20.05 uur: Plenaire start met LBG Huurlingsedam. Mogelijk gezamenlijke onderwerpen zijn:
WijkOntwikkelingsPlan (WOP) |Rol LBG’s | Herinrichting De Brink | Wijkagent.
20.45 uur: Opsplitsen naar eigen wijk; LBG Kerkeveld blijft in centrale hal (tribune).
20.55 uur: Terugblik jaarplan 2018.
21.00 uur: Evaluatie Verkeersaanpassingen Kerkeveld – wethouder Paul Loermans.
21.40 uur: Voorstel jaarplan 2019 | Start WijkOntwikkelingsPlan Kerkeveld
21.50 uur: Afsluiting & napraten onder het genot van een drankje in het café gedeelte.


 JOS overleg - Jongeren Op Straat 
Beste Kerkevelders,
Mijn naam is Frank Thijssen en ik ben werkzaam bij het jongerenwerk in Wijchen. We hebben
vorig jaar vanuit Kerkeveld een aantal overlast meldingen gehad. De overlast betrof
hangjeugd die veel lawaai maakte en veel rommel achter liet.
Ik heb met de overlastmelders contact gehad en hun verhaal gehoord. We hebben deze
overlast meldingen in het JOS (jeugd op straat) overleg besproken. Daarin zitten onder
andere wijkagenten, leerplichtambtenaar en jongerenwerk. Vanuit dit overleg bepalen we
welke aanpak we hanteren om de overlast terug te dringen. Dit is in Kerkeveld goed gelukt.
Mocht er toch weer overlast plaatsvinden is mijn advies om eerst zelf met de jongeren het
gesprek aan te gaan. Wanneer de overlast aan blijft houden ben ik telefonisch bereikbaar
op telefoonnummer 06-39114137. Wanneer de overlast in de nachtelijke uren plaatsvindt
kunt u het beste de politie bellen.
Met vriendelijke groet,
Frank Thijssen
06-39114137
Samenlevingsopbouw / jongerenwerk
www.meervoormekaar.nl
PS: Wilt u zich aansluiten bij een initiatief van ouders om iets voor de jeugd van 12-17 jaar te
betekenen, mail dan Amanda Erkens via oudersvanwijchen@hotmail.com (wegwijs nr 16).

Wat is er nog meer gebeurt in de wijk…
Verlichting geplaatst piratenschip in Park Kerkeveld
Vlak voor de zomervakantie heeft de LBG met de gemeente en een lichtleverancier om de
tafel gezeten om de beste verlichting voor op het piratenschip te bepalen. Daarna heeft
het nog een hele tijd geduurd voordat duidelijk was hoe de stroomvoorziening gerealiseerd
moest worden op het eiland. Begin dit jaar is eindelijk ons lang verwachtte licht bij het
piratenschip aangelegd en is er licht op het eiland voor een ‘veiliger’ 😉 piratenschip.
Nieuwe natuurlijke speeltoestellen in Park Kerkeveld Lingert-Diemewei
De speeltoestellen waren aan vervanging toe. Met inspraak van buurtbewoners zijn de
nieuwe natuurlijke speeltoestellen gekozen, geplaatst en worden ze al flink bespeeld.
Vrijwilligers pakken natte voeten en poten aan op het hondenspeelveld bij de Slingert
In december is er tijdens een overleg met enkele hondenbezitters, LBG Kerkeveld en de
gemeente afgesproken dat er een aantal gaten geboord zouden worden tot onder de
kleilaag. De gaten worden gevuld met grind waardoor overtollig water weg kan lopen om
zo de wateroverlast op het hondenspeelveld te verminderen. Op vrijdag 22 maart stonden
er 5 vrijwillige hondeneigenaren uit de wijk klaar om de aannemer te helpen. Een aantal
hadden hier zelfs een vrije dag voor opgenomen 😊! Maar… er kwam geen aannemer. Wat
bleek, de gemeente had de aannemer nog geen opdracht gegeven. Uiteindelijk heeft de
gemeente het plan een week later zelf met de aannemer gerealiseerd. Bij deze willen wij
deze 5 vrijwilligers hartelijk danken voor hun vrijgemaakte tijd en inzet. Wij hopen dat zij, en
andere hondeneigenaren, nu kunnen genieten van een droog hondenspeelveld.
Activiteiten rondom de Skatebaan in Oosterpark
Inmiddels is de skatebaan een welbekende plek voor de jeugd om lekker buiten te spelen.
Momenteel wordt voor de skatebaan een activiteitenplan opgesteld en straks mede
uitgevoerd door de initiatiefnemers van de baan. Op onze facebook pagina volgen nog
oproepen om mee te helpen en te doen. De activiteiten zijn gepland vanaf mei/juni.
Iedereen, vooral de jeugd zelf, die mee wil doen is van harte welkom!
Herstel plantsoen rotonde Kerkedreef-Zuiderdreef
Inmiddels hebben de studenten van het Helicon de rotonde bij de ingang van onze mooie
wijk hersteld. De bijenkorf is vervangen door een nieuw exemplaar en de zoemende bijen
hebben een hersteloperatie gekregen. Onze ‘bijenrotonde’ biedt daarmee weer een
vrolijke ingang voor onze wijk.

MFA Wijkcentrum De Brink
Op vrijdag 14 juni is het FEEST!
We combineren dan het tweejaarlijkse Zomeravondfeest met de Buitenspeeldag.
Daarvoor werken we samen met BrinkIdee, HAN studenten en een groepje vrijwilligers.
Reserveer alsvast deze datum in de agenda – meer informatie binnenkort op facebook.
Voor deze activiteit, als voor achter de bar, of in het bestuur zoeken we nog steeds
vrijwilligers! Het hoeft niet persé veel tijd te kosten en het is leuk om te doen. Interesse, of een
vraag hierover? Mail vzdebrink@gmail.com of bel 06-13049270.
Doe-TIP: Van elk evenement maakt onze enthousiaste ‘huisfotograaf’
Charles van Egmond hele leuke fotoboekjes. Deze liggen op onze bar
ter inzage. Neem daar eens een kijkje in. Of neem anders eens een kijkje op onze
website www.wijkcentrumdebrink.nl en volg ons op Facebook voor de actuele informatie.

VACATURE: Bestuursleden LBG Kerkeveld
Vindt u Kerkeveld ook de mooiste wijk van Wijchen? Woont u hier
misschien al jaren, of wellicht pas kort, met veel plezier? Vindt u
het fijn uw mening over het reilen en zeilen in de wijk te delen, en
wilt u daarbij constructieve oplossingen aandragen en helpen
realiseren? Sluit u dan aan bij de LBG Kerkeveld om het verschil te
maken!
Voor het bestuur van LBG Kerkeveld zijn we nog steeds op zoek
naar versterking van het bestuur met nieuwe energie.
De vacature staat ook open op onze facebook pagina. Daar is ook meer informatie te lezen
over wat de vacature inhoudt en wat de tijdsbesteding is. Voor informatie kun u altijd mailen
naar secretariaat@kerkeveld.info. Liever bellen? Yvette: 06-21542721.

Laat jezelf informeren/horen via Facebook, Instagram en MijnGemeente-app
Volg actief de Facebook pagina LBG Kerkeveld: 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 in uw tijdlijn te staan en bent u altijd geinformeerd.
We hebben nu ook een instagram account. We weten dat met name de jeugd gebruik
maakt van Instagram en dat veel Facebookers overstappen naar Instagram. Schroom niet
om foto’s van onze mooie wijk te delen of te voorzien van @lbgkerkeveld. Zo zou het
prachtig zijn om foto’s van de zwanen in de vijver direct met wijkbewoners te delen.
Mocht u punten van aandacht voor de gemeente hebben, wacht niet tot het wijkberaad
op 22 mei, maar meldt het in de app ‘MijnGemeente’. Deze is handig in gebruik en
meldingen worden meestal snel opgepakt: een aanrader!
Mail: secretariaat@kerkeveld.info Website: www.kerkeveld.info
Volg ons: Insta: @lbgkerkeveld of www.facebook.com/LBGkerkeveld
========================================================================
AANMELDING WIJKBERAAD 22 MEI 2019 AANVANG 20:00 UUR
kan tot 16 mei a.s onder vermelding van naam, adres en evt. vraag/onderwerp via
onderstaande antwoordstrook of liever: secretariaat@kerkeveld.info.
Ik meld mij met ……. personen aan voor het Wijkberaad 22 mei a.s. in Wijkcentrum De Brink.
Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………….
Email:………………………………………………………………….……………………….
Vragen / opmerkingen / ik wil een onderwerp op de agenda zetten:

…………………………………………………………………………………………………..
Deze gaarne uiterlijk voor 16 mei inleveren bij Wijkcentrum De Brink: Brink 27

