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Beste Kerkevelders,
Wat vliegt de tijd! Geniet u er wel van? Van uw naasten, en van de wijk en uw
buren? Want Kerstmis staat voor de deur; een tijd om van elkaar te genieten,
te dienen en te vergeven. Samen beleven maakt het leven vaak veel intenser
en mooier. Voor de wijk wensen we dan ook iedereen een leefbare omgeving
toe waarin u zich veilig en gezien voelt, ook in 2020!
Als vrijwilligers zetten we ons in middels een bestuursfunctie in deze Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
(hierna LBG). Dat doen we met plezier en omdat we geloven dat we samen de wijk nòg een stukje
leefbaarder kunnen maken. Ook geloven we dat er altijd een paar mensen moeten zijn die de
handschoen willen oppakken wanneer dat nodig is, ook al zijn de meningen in de wijk zeer verdeeld.
Ook dan kun je een bijdrage leveren, al is het maar om het proces te ondersteunen en contacten
over en weer te leggen. Met ongeveer 6 vergaderingen per jaar, inclusief een
wijkberaad/wijkschouw valt de tijdsbesteding momenteel mee, ook omdat er geen grote projecten
lopen. Een prima tijd om in het bestuur te stappen! Lijkt u dit een leuke, vrijwillige bestuursfunctie
waar u ook meteen een netwerk in het Wijchense opbouwt!
Als voorzitter heb ik, na een eerste 4 jaar vanaf 2012 als bestuurslid en vervolgens afgelopen 2 jaar als
voorzitter, medio dit jaar aangegeven mijn taken per 1 januari 2020 neer te leggen. We zoeken
sindsdien naar een nieuwe secretaris èn een nieuwe voorzitter die zich vanuit een onafhankelijke
positie wil inzetten voor het algemene wijkbelang. Helaas heeft zich nog niemand gemeld die
bestuurstaken zou willen oppakken. Inmiddels is het een goed gestructureerde organisatie en kost
het niet veel tijd. Wat kunnen we doen om u over te halen om eens bij ons aan te sluiten om te kijken
of het wat voor u kan zijn? U bent welkom! Geeft u even een belletje of een mailtje?

Informatie bestuurslid vacature: secretariaat@kerkeveld.info – 06-21542721
Bij de LBG kijken we terug op een relatief rustig jaar. In mei heeft het wijkberaad plaatsgevonden en
is met de aanwezige wijkbewoners en wethouder Paul Loermans overleg gevoerd over de
ontwikkelingen in Kerkeveld en heeft een evaluatie van de verkeersaanpassingen plaatsgevonden.
In september heeft de wijkschouw op de fiets door de wijk heen plaatsgevonden, wederom in het
bijzijn van de wethouder en een aantal wijkbewoners, waarvan sommige op een punt stonden te
wachten om live een toelichting te geven. Deze punten zijn vastgelegd en vervolgens in een
periodiek overleg met de gemeente in oktober opgevolgd. De verslaglegging is terug te lezen op
www.kerkeveld.info/notulen/ Neem gerust een kijkje op onze website en laat ons uw mening weten!
Tot slot wens ik de overige bestuursleden Hans, Silke, Wil en Renske heel veel succes en dank hen
voor de samenwerking. En voor iedereen: een gezellig kerstfeest en een gelukkig 2020!
Yvette Akkermans – voorzitter LBG Kerkeveld
Op de hoogte van wat leeft in de wijk!
Hou onze Facebook pagina in de gaten om op de hoogte te blijven. Mocht u andere
punten van aandacht voor de wijk hebben, meldt het in de app ‘MijnGemeente’.
Mail ons: secretariaat@kerkeveld.info Kijk op de website: www.kerkeveld.info
Volg ons op Insta: @lbgkerkeveld of www.facebook.com/LBGkerkeveld

Terugkoppeling WIJKSCHOUW september 2019
Op 10 september jl. heeft de wijkschouw
plaatsgevonden, waarin wij met wijkbewoners en de
gemeente waaronder wethouder Paul Loermans
door de wijk hebben gefietst. Vervolgens heeft de
LBG een periodiek overleg gevoerd met de
gemeente in oktober. De verslaglegging van beide
bijeenkomsten is terug te lezen op onze website
onder het kopje Notulen.
Een aantal wijkbewoners heeft voorafgaand aan de
wijkschouw punten aangegeven waar zij mogelijkheden ter verbetering zagen in onze wijk. Dit betrof
bijvoorbeeld de watermeter bij de vijver, fietsers in de wijk, een zebra oversteek bij school,
bouwverkeer, alsmede de omgang met de natuur en Ecologische VerbindingsZone (zie hieronder)
en dergelijke. Vooral door het actief aandragen van u als wijkbewoner komen punten op de
agenda, daarvoor onze dank! Bij deze punten is tijdens de wijkschouw daarom letterlijk en figuurlijk
stilgestaan. Een aantal zaken waren al, of zijn direct na de wijkschouw, opgepakt. Op een aantal
zaken heeft de gemeente reactie gegeven, zoals het ingezonden stuk verderop in deze Kerkevelder.
Daar waar punten rondom de verkeersveiligheid waren aangedragen, zijn er reeds een paar fysieke
aanpassingen gedaan: verlaging stoep, keien naast afgebogen fietspad en een zebra vrijmaken. Bij
de andere verkeerspunten blijft de gemeente bij diens mening, die ook tijdens het wijkberaad is
geconstateerd, dat op de meeste punten de infrastructuur in orde is en dat de onveiligheid met
name door het gedrag van de weggebruikers (zijn ook de wijkbewoners) zelf is. Dit geldt met name
bij het NIET verlenen van voorrang op punten waar dit wel de bedoeling is. Hierdoor ontstaan
onveilige situaties. Het is en blijft lastig om gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. Wij kunnen u
daarom enkel vragen op uw eigen weggebruik te letten en het goede voorbeeld te geven:
Geef duidelijk voorrang of krijg i.p.v. neem voorrang daar waar dat van toepassing is.
Natuur – Groen in Kerkeveld is altijd goed, toch?
We wonen zelfs aan een EVZ – Ecologische VerbindingsZone!
Wij Kerkevelders wonen in een prachtige groene wijk.
Aan de zuidkant van onze wijk ligt zelfs een deel van de
ecologische verbindingszone (hierna EVZ) HeumenHorssen. In deze EVZ leven veel bijzondere planten en
dieren. Helaas hebben deze soorten het lastig omdat
voor een paar jaren terug de invasieve exoot
watercrassula is opgedoken (een oever-waterplant – zie
ook Wikipedia). Deze Australische plantensoorten groeit
zowel in het water als op de oever. Dat is helaas ook
goed te zien in onze wijk. Grote delen van het water en
de oever van de EVZ zijn bedekt door watercrassula en
onze eigen plantsoorten verdwijnen in ramp tempo. Het
verwijderen van watercrassula is geen optie omdat bij
een klein stukje achterblijvend materiaal al hervestiging
plaatsvindt, oftewel het groeit gewoon weer razendsnel
door. Inmiddels is watercrassula ook al aangetroffen in het Wijchens Meer. Aan de bewoners van
Kerkeveld de oproep om tuinafval (dus ook uit de vijver) àltijd via de groene kliko af te voeren.
Momenteel wordt er door bewoners namelijk nog steeds groen- en grondafval gedumpt in de EVZ
met dus enorme gevolgen – het verstikt de inheemse eigen plantsoorten en verarmd de diversiteit
van de natuur.
Tot slot een oproep aan de inwoners van de 38-ste en 39-ste straat van de Flier. Zij wonen prachtig
met de achtertuinen aan de EVZ. Helaas valt het op dat steeds meer van de EVZ oneigenlijk in
gebruik wordt genomen, soms tijdelijk, vooral in de zomer. Er staan glijbanen, zwembaden, tuinsets
maar ook steeds meer tuinen nemen extra grond in beslag. Wees u ervan bewust dat dit niet de
bedoeling is en de EVZ stoort.

Afscheid voorzitter LBG Kerkeveld Yvette Akkermans
In het voorwoord heeft u kunnen lezen hoe onze voorzitter van de LBG Kerkeveld afscheid van ons
neemt per 1-1-2020. Dit is voor ons als LBG erg spijtig. Zij heeft de afgelopen jaren met verve leiding
gegeven aan de LBG, het overzicht over alle lopende zaken betreffende de wijk gehouden en
schroomde niet in gesprek te gaan met wijkbewoners en gemeente om soms heikele punten op te
helderen. Tevens is het netwerk wat ze in Wijchen en omgeving bezit van grote waarde gebleken. Zo
heeft Yvette ook voor het bestuur van MFA de Brink grote inzet getoond. MFA de Brink staat
opgesteld voor zowel Kerkeveld als de wijk Huurlingsedam en huisvest de bovenbouw jaarklassen
van de Trinoom, de buitenschoolse opvang, cliënten van Pluryn
(BrinkIdee) en die voorzien samen met wijkbewoners in
verschillende activiteiten voor jong en oud zoals afgelopen
Halloween, Sint Pannekoek en de SinterKerstMarkt.
We zijn erg trots en blij voor Yvette dat zij al haar vaardigheden
gaat inzetten in haar nieuwe functie als centrummanager van
Wijchen! Zij neemt het stokje over van mede wijkbewoner Piet
Philipsen (lees meer op www.wijchenis.nl).
Yvette, we danken je voor alle uren vrijwillige inzet voor onze wijk
en wensen je veel succes en plezier in je nieuwe functie. Één ding
weten we zeker: We gaan nu nog meer genieten van het mooie
en levendige centrum van Wijchen!
Samen houden we het veilig – de WhatsApp Buurtpreventie

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
,
evenals 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. Melden kan ook
in de WhatsApp Buurtpreventie groep voor verdachte situaties. Bij nood en
heterdaad natuurlijk altijd 112 bellen! Voor de buurtapp kunt zich aansluiten bij
één van de groepen door een mail te sturen naar kerkeveldwaakt@gmail.com.
WIJKBERAAD nieuwe stijl op woensdag 19 februari 2020
Elk jaar houden we als LBG een wijkberaad waarin we terugkijken op voorgaand jaar, vooruitkijken
naar komend jaar en vooral in gesprek willen gaan met wijkbewoners. Wat zijn hun ideeën en hun
aanvullingen? Ook begin 2020 staat dit wijkberaad weer op het programma, weliswaar in een iets
andere opzet. Op woensdag 19 februari nodigen we alle wijk Kerkeveld betrokkenen, wijkbewoners
uit aan de ‘vergader/keuken’tafel van MFA de Brink. In een kleine en veilige setting nemen we
aandachtspunten door en zo hebben we aandacht voor wat er (bij u) speelt in Kerkeveld. Wilt u
aanschuiven aan de tafel? Meldt u dan aan via secretariaat@kerkeveld.info. Mocht u verhinderd
zijn, maar heeft u een punt van aandacht, mail dit naar hetzelfde mailadres of vul onderstaand in en
geef dit af in wijkcentrum de Brink (Brink 27).
Ik, naam…………………………………………………………………………………. Mobiel: ………………………
Email:
❑ meld me aan als bestuurslid voor de LBG Kerkeveld, en/of
❑ meld me aan voor het wijk-tafel-beraad op woensdag 19 februari 2020 met … personen
❑ een aandachtspunt voor wijkberaad: ……………………….……………………………………………...

Ingekomen stuk 26-11-2019

Afzender: gemeente Wijchen

Beste bewoners van de wijk Kerkeveld,
De gemeente is gevraagd uitleg te geven over de verschillende situaties met
voorrang bij fietspaden in Kerkeveld.

Kruising Woordsestraat - De Flier - De Meren.
Bij de kruising Woordsestraat – De Flier – De Meren hebben fietsers
geen voorrang van links (wel van rechts vanwege de gelijkwaardige
kruising. Echter is het fietspad hier niet als voorrangsfietspad
aangewezen. Onze ervaring bij andere fietsoversteken en bij
vergelijkbare situaties in andere gemeenten leert ons, dat dit de
veiligste oplossing is. Voorrang krijgen (en niet nemen) is altijd nog
de beste oplossing.

Kruising Diemewei 40e straat – de Lingert 61e straat.
Bij de school hebben fietsers juist wel voorrang op het
overige verkeer. Hier is ook een zebrapad aangelegd,
waardoor voetgangers voorrang hebben. Hier hebben
dus zowel fietsers als voetgangers voorrang; voor
iedereen duidelijk! Deze voorrangsregel is bij deze
locatie de meest verkeersveilige.

Diemewei 45e straat – fietspad langs de school
Het fietspad ‘eindigt’ bij de 45e / 46e straat. Hier zijn
haaientanden geplaatst, zodat duidelijk is dat je niet
zomaar mag oversteken. Duidelijk zichtbaar voor
iedereen, zeker voor kinderen. Op deze manier is de
kruising van de 45e straat met de 46e straat en
dit fietspad het meest verkeersveilig ingericht.

Tot slot
We waarderen uw betrokkenheid bij de verkeersveiligheid in uw wijk. Iedere verkeerssituatie wordt door
ons afzonderlijk beoordeeld en ingericht. De verkeersveiligheid staat hierbij altijd voorop. We staan open
voor ideeën van u als dagelijkse gebruiker, maar kunnen niet alles op eenzelfde manier vormgeven. Geen
situatie is namelijk gelijk en de inrichting blijft daardoor altijd maatwerk.
U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid bij u in de wijk. Geef zelf het goede
voorbeeld, laat u niet afleiden in het verkeer en hou rekening met de meest kwetsbare
verkeersdeelnemers.

Ingekomen stuk 3-12-2019

Winterconcert HKO: 9 februari 2020
In deze donkere dagen,
zijn we aan het dichten geslagen
HKO was de laatste weken volop aan het werk
voor een concert met Jubal in een Varseveldse kerk
Zaterdag 23 november was de avond daar
dat we een mooi concert gaven met elkaar
En ook daarna stonden we paraat
omdat Ben je Betoeterd voor het vierde jaar op het programma staat
Wat dit jaar nog volgt zijn wat kleine optredens rond de feestdagen
Maar we willen ook graag uw aandacht voor het volgende vragen
Op 9 februari 2020 zullen we een Winterconcert geven
Dat wilt u natuurlijk met ons meebeleven
Houd daarom vast een plekje in de agenda vrij
Zodat u straks kunt zitten op de eerste rij
Voor de laatste info kunt u zich tot onze website keren
Of laat u via onze Facebookpagina informeren
We wensen u hele fijne feestdagen en hopen bovendien
U in 2020 weer bij ons in het publiek te zien
Groetjes Het Kerkeveld Orkest (HKO)
www.kerkeveldorkest.nl

PS Tijdens het Kerstsprookjesfestijn op spelen en zingen we ook!
Om 18 uur bij het Kasteel: Bij dit optreden wordt er een
gelegenheidsorkest gevormd van leden van de orkesten die
aangesloten zijn bij de SSWM. Rond 18.00 uur zal er een toneelstuk
worden uitgevoerd bij het kasteel, wat ondersteund wordt door een
gezamenlijk leerlingenorkest, waar ook enkele leerlingen van ons mee
doen. Van 19.00 uur tot 20.00 uur zal er op dezelfde locatie een
kerstconcert gegeven worden door het SSWM-orkest waarbij diverse
leden van HKO zich hebben aangesloten.
Om 20 uur op de Markt: Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
organiseert de Wijchense Voedselbank het meezingfestijn "Wijchen zingt
Kerst". HKO vormt hierbij een ensemble op de markt en speelt bekende
kerstliedjes. Wij krijgen hierbij ondersteuning van het koor Pur Sang. Het
winkelend publiek op de markt meezingen om in de kerstsferen te
komen. De opbrengst gaat naar de Wijchense Voedselbank.

Ingekomen stuk 3-12-2019

Er is altijd wat te doen in Wijkcentrum De Brink
Elke week zijn er verschillende activiteiten; van mamacafé (ook voor papa’s),
yoga tot flashdance/hiphop. NIEUW is DANS & Pilates op vrijdagavond met
Dancemind van een nieuwe wijkbewoonster!
www.wijkcentrumdebrink.nl/agenda/weekoverzicht
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
Event data (zie ook facebook):
Ouders Kerstborrel ‘Going Dutch’: 19 december 2019
30+ Discoparty: zaterdag 1 februari 2020
Kinder carnaval: 21 februari 2020

 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 kerstdiner,
carnaval etc.
zoeken we ook
‘eenmalige’
vrijwilligers die
graag de
buurtbewoners
willen leren
kennen.

Interesse in een van deze maatschappelijk betrokken functies?
Mail ons: beheerdebrink@gmail.com of bel beheerder Tineke 06-11076709.

