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Beste mede-Kerkevelders, 

 
Op 9 juli was het zover. Ons eerste wijkberaad nieuwe stijl heeft plaatsgevonden 

onder het genot van een goed gesprek, ontmoeting, informele uitwisseling met 

wijkgenoten en niet te vergeten...een gratis ijsje. En aan onze oproep werd goed 

gehoor gegeven. Zo'n 100 wijkbewoners groot en klein wisten ons te vinden op het 

grasveld bij het skatepark. Daarbij was het ook nog eens prachtig weer waardoor 

de gesprekken nog beter op gang kwamen.  

Velen van u hebben ons voorzien van tips en tops over de wijk. We zijn vooral 

tevreden over de wijde opzet van de wijk waardoor we een gevoel van ruimte 

ervaren, de vele speelvoorzieningen en het groen.  

Men werd ook gevraagd naar wensen. Sommige van deze wensen bleken helaas 

niet (door ons) realiseerbaar. Andere opmerkingen en vragen hebben we per 

onderwerp gebundeld en zijn besproken met onze wijkcontactpersoon vanuit de 

gemeente. Wij willen de gemeente bedanken omdat wij hebben ervaren dat alle 

wensen stuk voor stuk gewogen zijn op haalbaarheid en noodzakelijkheid. Met 

enkele specifieke bewoners is reeds contact opgenomen. In deze Kerkevelder 

leest u per thema terug wat de door u allen aangegeven wensen waren en welke 

reactie de gemeente hierop heeft gegeven.  

Ons wijkberaad in deze vorm vonden wij zelf een groot succes. Mooi om 

wijkbewoners in een ongedwongen setting te kunnen spreken. Daarbij heeft het 

ons enkele nieuwe bezorgers van de Kerkevelder opgeleverd. Welkom! Mocht u 

het ook leuk vinden om 2 keer per jaar in een deelwijk van Kerkeveld de 

Kerkevelder rond te brengen, bijvoorbeeld op uw rondje met de hond, dan kunt u 

ons mailen. Fijn dat er zoveel mensen zijn die zich betrokken voelen bij onze 

leefomgeving en zich samen verantwoordelijk voelen voor een fijne, veilige en 

prettige wijk.  

Wij zijn altijd op zoek naar betrokken wijkbewoners die graag mee willen denken 

over de leefbaarheid in onze wijk door zich aan te sluiten bij onze 

bestuursvergaderingen die een zestal keren per jaar plaatsvinden.  En ook naar 

wijkbewoners die een bijdrage willen leveren aan de Kerkevelder op een thema 

die alle wijkbewoners aangaat. Voelt u zich geroepen? Neem contact met ons op 

via secretariaat@kerkeveld.nl. Op www.kerkeveld.info kunt u voorgaande 

Kerkevelders teruglezen. Neem gerust een kijkje op onze website. 

Hans, Maartje, Peter en Silke Bestuur LBG Kerkeveld    

mailto:secretariaat@kerkeveld.nl
http://www.kerkeveld.info/


Verkeer/Veiligheid 

 

Om veel verkeer in en uit de wijk van bezorgbusjes tegen te gaan werd de wens 

voor een pakketpunt aan de ingang van de wijk of bij de school genoemd. Deze 

plekken zijn echter niet geschikt en dit kan voor veel oponthoud in verkeer gaan 

zorgen. Buiten de wijk zijn er meer (mogelijkheden voor) kastensystemen voor 

pakketpunten. Rondom de school wordt regelmatig gehandhaafd door BOA’s op 

te hard rijden en foutparkeren. Foutparkeren kan gemeld worden (een auto die 

“even” voor je uitrit geparkeerd wordt is natuurlijk erg frustrerend, zeker als dit steeds 

opnieuw voorkomt). Voor het fietspad langs de school richting de Slingert werd 

meermaals om doortrekken van het fietspad over het grasveld gevraagd. Het is 

echter niet het beleid groen te verharden. Dit zal dus niet gaan gebeuren. Er werd 

gevraagd om verbreding van het pad wat door het parkje loopt langs het water 

zodat je er beter kan fietsen. Maar pssst…dit is geen fietspad! Het pad gaat 

daarom ook niet verbreed worden. Voor voetgangers, wandelwagens en rolstoel is 

dit pad breed genoeg. Spoedig zal team verkeer het paadje verharden van de 

Flier 36e straat ter hoogte van de 37e straat welke nu een olifantenpaadje is naa het 

fietspad. Dit gelijkende als met situatie vanuit de 30e straat.  

Voor de snelheid in de wijk en specifiek rondom de school doen we bij deze 

nogmaals een oproep aan allen hier op te letten. Jonge kinderen zijn nog 

onvoorspelbaar in het verkeer. Ze kunnen in gedachten verzonken zijn en zo de 

weg oversteken. Zorg ervoor dat je op zo’n moment kunt anticiperen en tijdig kunt 

remmen. Ook zien we met dit donkere en vaak natte weer nog regelmatig mensen 

zonder verlichting fietsen. Wees je ervan bewust dat een automobilist je heel lastig 

kan zien en zorg voor goed werkende verlichting bij jezelf en je kinderen. Een tikkie 

terug en een lichtje aan voorkomt veel onnodig leed.  

 

Groen/recreatie 

 

Veel bewoners zijn erg tevreden om de groene en ruim opgezette wijk. Wel zijn er 

ook op dit gebied wensen geuit. Zoals minder gras en meer bloemen voor de bijen. 

De gemeente heeft aangegeven dat ecologisch groenbeheer nog geen prioriteit 

heeft maar dat er bij veel geluiden hieromtrent wel een aanpassing in wijkbeheer 

kan komen of er een burgerinitiatief ingezet kan worden. Draagt u dit punt een 

warm hart toe en wilt u bijdragen dan kunt u zich melden bij de LBG. Wij zullen uw 

reacties aan de gemeente kenbaar maken.  

Voor 2023/2024 staat het renoveren van de oevers op de planning. Daarbij wordt 

de wens voor meer mogelijkheden om aan het water te zitten meegenomen. Ook 

werden er zitplekken bij speeltuintjes gewenst. De ervaring is echter dat zitplekken 

ook voor zwerfafval zorgen. Wel kan er per plek een aanvraag worden gedaan bij 

de gemeente en kan de haalbaarheid worden getoetst. Meer prullenbakken gaan 

er niet komen vanwege het aantrekken van zwerfafval. De vraag is aan de 

wijkbewoners hun afval mee naar huis te nemen en dit daar weg te gooien. Bij de 

hondenveldjes zijn wel bakken beschikbaar. De hondenveldjes worden in de zomer 

wekelijks gereinigd. Mocht de stankoverlast voor omwonenden door de hitte zeer 

heftig worden dan kan hier melding van worden gemaakt en zal hier na meerdere 

meldingen naar frequentie van schoonmaken gekeken worden.  

 

 

 

 



Spelen 

 

Ook veel jonge wijkbewoners kwamen op de gratis ijsjes af. Velen gaven aan 

tevreden te zijn over de speelveldjes. Er waren een aantal wensen die niet 

ingewilligd kunnen worden vanwege veiligheid en/of onderhoud zoals een grote 

trampoline op het skateparkveld. Ook een groter skatepark komt er niet; er is een 

afspraak met omwonenden dat dit de maximale grootte is. Op het aangrenzende 

voetbalveld worden goals gemist. De gewenste ijzeren goals gaan er niet komen 

omdat de speelplek van natuurlijke aard is en de toestellen om die reden van hout. 

Wel zal bekeken worden of er dwars op de grotere goals palen kunnen komen voor 

kleinere goals om zo ook een kleiner speelveld te creëren.  

De gemeente geeft aan een speelbeleid te hanteren waarbij er geen nieuwe 

speeltoestellen bijgezet worden, wel worden oude vervangen als deze kapot zijn.  

Zo mist de jeugd een avontuurlijke klautergelegenheid (bijvoorbeeld een fort) in het 

skatepark. Omdat het piratenschip inmiddels niet meer te redden is kan hierop 

georiënteerd gaan worden. Een crossbaan/pumptrack in de wijk werd gevraagd. 

Velen weten niet dat deze er van oudsher is bij de Geer! Deze ligt net tegen de wijk 

aan. Als je er loopt en goed kijkt, zie je dat de glooiingen van de heuveltjes de 

crossbaan vormen. Ze zijn alleen overgroeit. De tieners vragen om een plek. De JOB 

in het park zien zij niet als een aantrekkelijke plek. De gemeente heeft aan ons 

teruggekoppeld dat er in het nieuwe gedeelte van de Huurlingsedam een plek 

voor tieners kan komen. Hier kunnen ook de tieners van Kerkeveld gebruik van 

gaan maken. We houden als LBG de mogelijkheden in de gaten waarbij 

Jongerenwerk betrokken kan worden om over de inrichting samen met de tieners 

na te denken. Je kunt het bij onze LBG aangeven (zie mailadres onderaan deze 

KKvelder) als jij mee zou wille denken. In je mail kun je aangeven wat jij zou willen en 

ook met name hoe jij hier aan mee wilt werken/denken. Meer info over het 

speelbeleid: www.wijchen.nl/speeltoestellen 

Meer info over de sportcontainer: www.wijchen.nl/mobiele-sportcontainer  

 

Laadpalenbeleid 

 

Steeds meer mensen hebben een elektrische auto en daarmee de wens om de 

auto voor de deur op te laden. Zeker als je zonnepanelen op je dak hebt kan dit 

erg fijn zijn. Het is echter niet toegestaan om je stroomkabel over de stoep naar je 

auto te laten lopen. De stoep moet toegankelijk blijven voor voetgangers en 

rolstoelen. De gemeente geeft aan dat er valgevaar is en risico op electrische 

schokken, Meer info over het beleid kunt u vinden op: www.wijchen.nl/openbare-

laadpaal-elektrische-auto  

 

 

Samen houden we het veilig – de WhatsApp Buurtpreventie 

 

Een loszittende stoeptegel, vandalisme, een scheefgroeiende boom die de 

doorgang belemmerd?; maak een foto en meldt het via Mijn Gemeente App zodat 

dit vanuit de wijkbeheerder opgepakt kan worden. In de app kunt u zien waar in 

onze wijk er meldingen zijn gedaan, schroom niet nogmaals te melden. Tot slot, hou 

ramen dicht, doe de deur op slot, haal de sleutel eruit! En doe een lichtje aan als 

het donker is. Ook als u maar voor 5 minuten een ommetje maakt met de hond. Zo 

houden we de buurt veilig. Melden kan ook in de WhatsApp Buurtpreventie groep 

voor verdachte situaties. Bij nood en heterdaad natuurlijk altijd 112 bellen! Voor de 

http://www.wijchen.nl/speeltoestellen
http://www.wijchen.nl/mobiele-sportcontainer
http://www.wijchen.nl/openbare-laadpaal-elektrische-auto
http://www.wijchen.nl/openbare-laadpaal-elektrische-auto


buurtapp kunt zich aansluiten bij één van de groepen door een mail te sturen naar 

kerkeveldwaakt@gmail.com 

 

Mail ons: secretariaat@kerkeveld.info Kijk op de website:      

www.kerkeveld.info 

Volg ons op: www.facebook.com/LBGkerkeveld 

 

 

Activiteiten De Brink 

 

Op vrijdag 17 februari 2023 is er weer Carnaval in het wijkcentrum van 15.00 tot 20.00 

uur. Check de website www.wijkcentrumdebrink.nl voor alle doorlopende 

activiteiten zoals het maandelijkse Mamacafe (ook voor vaders!) 

 

Eindejaarsgroet 

 

Met de kerstlampjes in de boom en mogelijk al oliebollen achter de kiezen kijken 

we vooruit naar een nieuw fris komend jaar. Wellicht is 2022 goed voor u geweest, 

mogelijk laat u 2022 liever heel snel achter u. Het einde van het jaar is een periode 

van reflectie en vooruitkijken. Zo ook voor onze LBG. De wijk ‘staat’en heeft een 

mooi jubileum bereikt van 25 jaar. Ruim volwassen dus inmiddels. We zijn dankbaar 

voor de grote opkomst bij het wijkberaad nieuwe stijl, de gesprekken die we met 

allen hebben gevoerd en de input die we hebben gekregen. We zijn ook blij met 

degenen die de Kerkevelder hebben bezorgd of zich na het wijkberaad als 

nieuwe bezorger hebben aangemeld. We willen de informatie uit de Kerkevelder 

graag toegankelijk houden voor iedereen uit de wijk en zien het belang van een 

fysiek blaadje. Mocht u zich ook op willen geven als bezorger om 2 keer per jaar 

de Kerkevelder rond te brengen dan horen we dit graag.  

Ook zijn we blij dat Peter zich heeft aangemeld bij de LBG. Peter gaat de website 

bijhouden. Spoedig zullen wij informatie toevoegen en kunt u ook daar oude 

Kerkevelders lezen. Van harte welkom Peter! Heeft u voor aankomend jaar het 

voornemen van betekenis te willen zijn voor uw naaste omgeving en lijkt het u leuk 

om mee te denken en doen bij de LBG, we zien uw bericht graag tegemoet.  

Rest ons u te zeggen: hele fijne feestdagen en een prachtig, schitterend 2023 

gewenst! 

 

Hans, Maartje, Peter en Silke Bestuur LBG Kerkeveld    
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