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Beste Kerkevelders,
Inmiddels ligt de zomervakantie voor velen weer achter ons. Kinderen gaan
weer naar school en werk wordt opgepakt. Sport- en hobbyclubs starten met
het nieuwe seizoen. Kortom, weer terug naar de orde van de dag.
Ook bij de Leefbaarheidsgroep (LBG) kijken we vooruit:
Op 11 september vindt de wijkschouw plaats waar wij u van harte voor
uitnodigen. Hoe is de wijkschouw anders dan het wijkberaad welke 22 mei j.l. heeft plaatsgevonden?
Tijdens het wijkberaad hebben wij samen met de aanwezige wijkbewoners overleg gevoerd over de
ontwikkelingen in Kerkeveld. Zo is het jaarplan 2019 gepresenteerd. Ook is er onder leiding van
wethouder Paul Loermans samen gesproken over de evaluatie van de verkeersaanpassingen in
Kerkeveld van het afgelopen jaar. Op http://www.kerkeveld.info/notulen/ zijn de notulen van het
wijkberaad in meer detail terug te lezen.
Tijdens de wijkschouw gaan we samen de wijk in. We gaan op de fiets fysiek die punten in de wijk
bezoeken waar vragen, opmerkingen of mogelijke verbeterpunten liggen. Iedere wijkbewoner kan
hiervoor onderwerpen aandragen via de mail of de aanmeldstrook onderaan deze Kerkevelder.
Ook als u zelf geen punt heeft om in te brengen bent u natuurlijk van harte welkom om mee te
fietsen en te zien en horen wat er leeft in onze wijk.
Graag tot woensdag 11 september om 19.00 uur. We verzamelen bij het theehuis. Dit is de toren bij
de ingang van de wijk die nabij de ronde vijver staat.
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!
Met zonnige nazomergroet,
Hans, Silke, Wil, Renske en Yvette
WIJKSCHOUW LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD
Datum: Woensdag 11 september 2019 - Aanvang: 19.00 uur
Locatie: start theehuis, neem uw fiets mee
Blauwalg, pas op met de hond!
Niet alleen in het Wijchensmeer en in de Loonse Waard is blauwalg
geconstateerd. Ook in het water in de ecologische zone is
blauwalg aangetroffen (achterin Kerkeveld tussen De Gamert en
De Flier). De gemeente heeft hier ook een bordje geplaatst. Het
advies is contact met het water in te vermijden en uw hond niet
van het water te laten drinken.
Op de hoogte van wat leeft in de wijk!
Kijk op Facebook wat er actueel leeft in de wijk. Zo is er laatst waakzaamheid gevraagd over een
aantal (pogingen) tot auto diefstal, waarbij een Audi gestolen is.
Mocht u andere punten van aandacht hebben, meldt het in de app ‘MijnGemeente’. Deze
is handig in gebruik en meldingen worden meestal snel opgepakt: een aanrader!
Mail ons: secretariaat@kerkeveld.info Kijk op de website: www.kerkeveld.info
Volg ons op Insta: @lbgkerkeveld of www.facebook.com/LBGkerkeveld

Wij gaan weer naar school!
Voor menigeen is de opstart na de zomervakantie toch weer even
wennen en zeker voor onze jeugdige medebewoners kan het met
name bij het naar school gaan en weer thuiskomen soms wat lastig
zijn om verkeerssituaties juist in te schatten. Zorgt u ook voor de
veiligheid van onze kinderen? Rijd stapvoets, wees u bedacht op
plotseling overstekende kinderen en geef waar nodig voorrang ter
bevordering van de verkeersveiligheid. Natuurlijk krijgen kinderen ook
verkeersles maar het toepassen van deze regels in de ‘real life’ situatie kan voor hen nog lastig zijn.
Ook zijn kinderen en jongeren vaak sneller afgeleid waardoor tijdig anticiperen nog lastig is.
Bent u zelf ouder van een schoolgaand kind? De dagen worden al wat korter. En over enkele weken
is het vroeger in de avond donker. Uw kind komt dan wellicht in het donker thuis van sport- of
hobbyclub. Voor medebewoners is het essentieel dat uw kind een goed verlichte fiets heeft. Zo
kunnen we samen ongelukken voorkomen.
Start herinrichting Oosterpark
Nu Okie Dokie Dorp achter de rug is, gaat de gemeente vanaf 2 september beginnen met het
herinrichten van het Oosterpark. Gestart wordt met rooi- en snoeiwerkzaamheden, daarna
grondwerk naast de Meerval en vervolgens de rest van de herinrichtingswerkzaamheden tot in
december 2019. In het park komen onder andere een trimbaan, meer wandelpaden, natuurlijke
speelelementen, bankjes en picknicksets. Helaas komt er nog geen lichtpunt bij de skatebaan i.v.m.
de das die ook in het Oosterpark leeft. Wij zullen ons, als leefbaarheidsgroep, blijven inzetten om een
lichtpunt bij de skatebaan te realiseren zodat in het najaar en de winter langer gebruik gamaakt kan
worden van de skatebaan.

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? Wilde altijd een rol als voorzitter of bekend raken in het
Wijchens netwerk? Sluit dan aan bij het bestuur van de LBG
Kerkeveld om het verschil te maken!
Voor blijvende vernieuwing in het bestuur van LBG Kerkeveld zijn
we op zoek naar jou. Meer informatie op te vragen via mail
secretariaat@kerkeveld.info of bel Yvette: 06-21542721.
MFA Wijkcentrum De Brink
Zomeravondfeest
Op 14 juni vond het Zomeravondfeest plaats. Ouders en kinderen konden in het kader van de
Buitenspeeldag samen spelletjes doen in de wijken en met een volle stempelkaart een presentje
ophalen in de Brink. Het weer was goed, de gezelligheid groot en de loterij voor stichting Hartekind
en Cliniclows een groot succes. De opbrengst was 1.520,-- euro!
Oktoberfest 28 september
Zaterdag 28 september is het Burendag! Karen en Janny die al eerder het Karaokefeest hebben
georganiseerd zullen deze avond van 20.00 tot 00.30 uur zorgen voor een buurtfeest in
Oktoberfeststijl. Trek dus je gezellige outfit aan en neem je buren mee. Geef je op via
Karen.van.Haren@hotmail.com voor een toegangsticket van 5 euro waarvoor je een hapje en
drankje ontvangt. Er wordt gezorgd voor een hapje, drankje en gastoptredens.
Aanpassing gebruik Wijkcentrum De Brink
De afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de herinrichting van Wijkcentrum de Brink. De afgelopen
jaren is gebleken dat er door wijkbewoners van Kerkeveld en de Huurlingsedam overdag weinig
behoefte was aan gebruik van de Brink. Daarbij was er bij de Trinoom en BSO De Eerste Stap
behoefte aan meer ruimte tijdens en na school voor het onderwijs en de opvang van de
basisschoolleerlingen uit de wijken. Inmiddels is dit plan grotendeels gerealiseerd. De BSO maakt in
de middagen gebruik van twee lokalen naast de huiskamer van de Brink. Op de drukke dagen ma,
di en do benutten ze ook de huiskamer zelf. Zo hebben de kinderen uit de wijk meer beweeg- en
verblijfruimte. Het is gelukt om de biljarters een nieuwe biljardplek te geven in Noord en wensen deze
heren veel goeds toe.
De mogelijkheid om het wijkcentrum te gebruiken voor uw wijkactiviteit blijft natuurlijk bestaan.
Ook blijft BrinkIdee op werkdagen de gastvrijheid en het beheer verzorgen.
Kijk op onze website www.wijkcentrumdebrink.nl en volg ons op Facebook
voor de actuele informatie. PS: wij zoeken ook hier nieuwe bestuursleden en
vrijwilligers! Contact ons via vzdebrink@gmail.com of bel 06-21542721.
====================== WIJKSCHOUW AANMELDING==================================
Bij voorkeur via de mail: secretariaat@kerkeveld.info onder vermelding van naam, adres en de
vraag/opmerking. Of u gebruikt onderstaande antwoordstrook, inleveren bij Wijkcentrum De Brink.
AANMELDING WIJKSCHOUW 11 SEPTEMBER 2019 AANVANG 19:00 UUR
Ik meld mij met ……. personen aan voor de Wijkschouw 11 september a.s.
Naam:………………………………………………………….…

Adres:…………………………………………

Email:……………………………………………………………...

*Ik fiets mee / blijf op locatie staan

Vragen / opmerkingen / ik wil een onderwerp* op de agenda zetten:……………………………………..

Ingekomen stuk 20-8-2019

Afzender: gemeente Wijchen

Beste bewoners van Kerkeveld,
Bij de Leefbaarheidsgroep heeft u enkele zorgen en oplossingen aangedragen voor de verkeersveiligheid
in Kerkeveld. Namens de gemeente bedanken wij u hiervoor en geven hierbij onze reactie op uw ideeën.
Kruising entree wijk Kerkeveld: De Meren - Kerkedreef - Diemewei:
Bewoners ervaren de kruising na de recente aanpassingen als onveiliger en hebben diverse
oplossingen ingebracht. Diverse oplossingen hebben te maken met het aanbrengen van strepen (belijning)
op het asfalt. De belijningen ‘de auto te gast maken’ of ‘rode baan voor fietsers’ zijn niet passend op deze
kruising. Ook is het doortrekken van een stippellijn niet gebruikelijk op kruisingen. Dit zien we nergens in
Kerkeveld, want het past niet in de landelijke richtlijnen. We vinden het veilig, dus de kruising wordt niet
aangepast.
We hebben ook de melding ontvangen dat het bord ’verboden voor voertuigen langer dan 6m’ is
weggehaald uit De Meren 11e straat. Dat is fout gegaan en dit herstellen we. Dit bord moet er hangen,
want het vrachtverkeer kan de bocht niet maken en moet omrijden. We hangen tevens een bord aan de
andere kant van de straat (kruising met de 12 e straat). Er komt geen onderbord ‘uitgezonderd
bestemmingsverkeer’, omdat iedere vrachtauto (ook met zijn bestemming daar) de bocht niet kan maken.
Afbuiging fietspad naar Diemewei 45e straat:
Bij de afbuiging van het fietspad hebben we de suggestie ontvangen om lage keien aan weerskanten te
plaatsen. Deze voorkomen dat auto’s dicht op de kruising parkeren. Op die manier blijft het zicht vrij.
Keien passen uitstekend in het beeld van de wijk en deze oplossing vinden we een goed idee. Deze
maatregel is al direct gerealiseerd.
Kruising Woordsestraat - De Flier - De Meren:
We ontvingen de melding dat fietsers van rechts op deze kruising vaak geen voorrang krijgen. Voorrang
geven heeft alles te maken met het gedrag van weggebruikers. Dit gedrag kan de gemeente nauwelijks
beïnvloeden. Het rood maken van het asfalt/fietspad is geen goede oplossing. Want fietsers ‘van links’
hebben geen voorrang. Tenzij we het fietspad als een voorrangsweg inrichten. Gezien de ervaringen van
andere fietsoversteken in andere gemeenten, vinden wij dit geen veilig alternatief. Voorrang krijgen (en
niet nemen) is altijd nog de beste oplossing.
Kruising Diemewei 40e straat en De Meren 10e straat:
Over de Diemewei 40e straat zijn klachten gekomen over de snelheid van voertuigen, o.a. met
aanhangers. Er liggen in deze straat voldoende snelheidsremmers. De klachten betreffen geluidsklachten
van losliggende spullen. Dit is door de gemeente niet te veranderen. We gaan geen drempels aanpassen
en geen andere maatregelen maken.
Tot slot
De gemeente trekt één lijn waar het grootschalige maatregelen betreft. Over de verkeersinrichting van uw
wijk heeft een langdurige en uitgebreide discussie plaatsgevonden. Dat is nu een gesloten hoofdstuk. De
gemeente Wijchen gaat niet terugkomen op de mogelijkheid van een tweede ontsluiting van uw wijk.
Hierover heeft de gemeenteraad een besluit genomen.
Wel waarderen wij uw betrokkenheid als bewoners van Kerkeveld. Natuurlijk is er ruimte voor (kleine)
verbeteringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente, bijvoorbeeld via uw wijkbeheerder.

Ingekomen stuk 22-8-2019

Wat is er te doen in Wijkcentrum De Brink
Elke week zijn er verschillende activiteiten; van mamacafé (ook voor papa’s),
yoga tot flashdance/hiphop. Neem daarvoor eens een kijkje op onze site:
www.wijkcentrumdebrink.nl/agenda/weekoverzicht
Eventdata
28 september
26 oktober
24 november
28 november
13 december

Oktoberfest
Halloweenroute & party
Sinterklaasmiddag
Sint Pannekoek
Kerstmarkt

Actuele informatie via facebook
“Wijkcentrum De Brink –
Kerkeveld Huurlingsedam”
Openingstijden:
Ma, Di, Do:
9:30-14:00 uur
Wo, Vr:
9:30-17:00 uur
Di t/m Vr:
19:00-21:30 uur

 DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOORZITTER
PR & EVENEMENT
(BESTUUR)
(BESTUUR)
Wij zoeken voor
Wij zoeken voor
in het bestuur
in het bestuur
een enthousiaste, een actieve PR &
verbindende
evenementen
voorzitter die
coördinator die
overzicht heeft,
overzicht op de
samenwerkt met
evenementen
partners en visie
heeft en de wijk
op toekomst
actief informeert
concreet maakt. via div. kanalen.

BARDIENST
VRIJWILLIGER
Voor reguliere
avond
bardiensten
19 tot ± 22u
zoeken we
vrijwillige
ondersteuning
tegen een
vrijwilligersvergoeding.

EVENEMENT
VRIJWILLIGER
Voor activiteiten
als Halloween,
sinterklaas etc
zoeken we ook
‘eenmalige’
vrijwilligers die
graag de
buurtbewoners
willen leren
kennen.

Interesse in een van deze maatschappelijk betrokken functies?
Mail ons: vzdebrink@gmail.com of beheerdebrink@gmail.com
Bel voorzitter Yvette 06-21542721 of beheerder Tineke 06-11076709.

