Welkom in onze wijk Kerkakkers”
Eerst even een korte uitleg over de wijk.
Kerkakkers ligt aan de noord- en zuidkant van de
Dommelseweg en wordt begrensd door de Tienendreef,
Nieuwe Waalreseweg, Vasco da Gamastraat,
Amundsenstraat, Kromstraat en de Dommel.
Binnen dit gebied liggen ongeveer 40 straten, ongeveer
1.300 huizen en een kleine 3.000 inwoners.
Er worden de komende jaren huizen en gebouwen
afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Als nieuwe
bewoner hoeft u geen lid te worden, u bent automatisch lid
als bewoner van de wijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wij hopen dat u hier met veel plezier zult wonen.
Uitleg over de Wijkcommissie
We hebben drie doelstellingen:
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Het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid en
de kwaliteit van wonen in de wijk Kerkakkers.
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Het bevorderen van overleg tussen bewoners onderling
en het optreden als belangenbehartiger en representant
naar de gemeente en andere plaatselijke instanties.
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Het stimuleren en ondersteunen van plaatselijke
initiatieven, gericht op het verbeteren van de algemene
leefbaarheid van de wijk. Onze rol is enthousiasmerend
en verbindend. De uitvoering van initiatieven is een
verantwoordelijkheid van de wijkbewoners.

De vrijwilligers
Zij bezorgen iedere 2 maanden onze groene nieuwsbrief bij
alle bewoners van de straat.

Wij zijn de jongste wijkcommissie in onze gemeente, we zijn
opgericht in 2016. De pioniersfase is voorbij.
Samen met u moeten wij nu bewaren wat bereikt is en
werken aan nieuwe initiatieven.

Zo mogelijk koppelen zij vragen van straatbewoners door
naar het bestuur.
Als het nodig is en iemand hier om vraagt wordt er een
gesprek georganiseerd, dat kan in overleg met het bestuur.
Indien nodig wordt er een professionele organisatie
ingeschakeld. Dat kan van alles zijn, bv. de thuiszorg,
maatschappelijk werk, buurtbemiddeling, sociaal team enz.

De wijkcommissie draait volledig op vrijwilligers en alle hulp
is meer dan welkom.
Er is altijd wel iets te doen om van de wijk Kerkakkers een
goede en sociale wijk te maken.
Denk eens na over uw inbreng en neem als u daar tijd voor
heeft contact op met de leden van het bestuur. Dit kan via
ons secretariaat of spreek ze gewoon aan.
Zoals overal zijn er meerdere vacatures in het bestuur en in
commissies. Mensen komen en werken een tijdje mee en
gaan dan weer. U hoeft geen bestuurlijke ervaring te hebben
(is wel makkelijk) maar als u interesse heeft in een
onderwerp dat speelt dan u bent van harte welkom. Ook als
u zelf een onderwerp op de kaart wil zetten nodigen wij u
van harte uit.

De straatcontacten hebben dan ook een belangrijke
signaleringsfunctie. Ze houden hun ogen en oren open voor
eenzaamheid, armoede, problemen achter de voordeur,
problemen in de straat, enz.
De straatcontacten heten nieuwe bewoners ook welkom met
een welkomsttasje. Daarin zit veel informatie over de
wijkcommissie en allerlei organisaties die in onze gemeente
gevestigd zijn.
Zij vragen ook of er een welkomstbord in hun tuin geplaatst
mag worden zodat de hele straat kan zien dat er een nieuwe
bewoner in de straat is komen wonen.

Onze straatcontacten
Onze straatcontactpersonen zijn de ogen en de oren van de
wijk, de verbindende schakel tussen bewoners en bestuur
wijkcommissie.
Wat doen deze contactpersonen?

De straatcontacten bezorgen ook kaartjes bij ziekte,
overlijden, geboorte, jubilea, enz. We weten uit ervaring dat
de betrokkenheid zeer op prijs gesteld wordt.
Die betrokkenheid is de voornaamste kwaliteit van een
straatcontactpersoon. Zonder vooroordelen, met een open
houding, met discretie en een inzet van een paar uur per
maand.
Samen zijn wij sterk en sociaal!

Iedere straat heeft een straatcontactpersoon. Zij of hij heeft
de straat onder haar/zijn hoede en is het directe
aanspreekpunt voor de bewoners van die straat.
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Wonen
Als wij bij wonen de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit
vooropstellen is het vanzelfsprekend dat de ogen en de oren
van de wijk de bewoners zelf zijn.
In de toekomst wordt er weer gebouwd in de wijk.
In de Dr. Schaepmanstraat zijn inmiddels nieuwe woningen
gerealiseerd. Op diverse punten in de wijk zijn er plannen
voor nieuwbouw. U kunt op de hoogte blijven door
regelmatig onze website te raadplegen:
www.wijkcommissiekerkakkers.nl
Of informeer bij ons bestuur.
De wijkbewoners staan bij ons op de eerste plaats.

In de wijk zijn twee supermarkten gevestigd. De Nettorama
en de Aldi.

Belangenbehartiging

Verder heeft de wijkcommissie twee buurtbiebs, daarin kunt
u gratis boeken meenemen/ruilen. Tegen Sinterklaas vragen
we ook of u er speelgoed in wilt leggen. U vindt een
buurtbieb bij de Nettorama en eentje bij de speeltuin in de
Columbusstraat.

Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, wordt het werk
van een wijkcommissie steeds belangrijker. Bij de gemeente
staat burgerparticipatie hoog in het vaandel, de gemeente
verwacht dat burgers “meedenken en meepraten”. De
wijkcommissie kan bemiddelen tussen wijkbewoner en
gemeente.

We hebben ook twee informatieborden, daarmee houden we
u op de hoogte van activiteiten en wat er zoal speelt in de
wijk. U kunt ook onze website
www.wijkcommissiekerkakkers.nl raadplegen,
de groene nieuwsbrief of de wijk app Nextdoor.
U vindt de informatieborden bij de buurtbiebs bij Nettorama
en in de Columbusstraat/Abel Tasmanstraat.
Er zijn drie openbare speeltuintjes in de wijk:
In de Dr. Schaepmanstraat, in de Min. Aalbersestraat en in
de Columbusstraat.
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Biodiversiteit

snelheid waarmee met auto’s gereden wordt.
Via onze buurtapp Nextdoor waarschuwen we elkaar over
vernielingen, inbraken, vandalisme, enz. Waar nodig
schakelen we de wijkagent in en maken we melding bij de
gemeente.
Kijk voor de installatie van onze buurt app Nextdoor op onze
website.

Om onze wijk groener te maken zijn we gestart met diverse
activiteiten op het gebied van biodiversiteit. Een wijk waar
veel groen is zorgt voor koelte in de toekomstige warmere
zomers.
Mensen voelen zich ook prettiger in een groene omgeving.
We sporen mensen aan hun tuinen van tegels te ontdoen en
weer groen te planten. Dit om een beter klimaat te scheppen
voor zowel de mensen als de insecten welke in aantallen
zijn afgenomen. Ook voor de waterhuishouding is groen aan
te bevelen. Het zorgt voor de ontlasting van ons riool bij de
te verwachten hevige regenbuien die door de
klimaatverandering steeds meer plaats zullen gaan vinden.

Welzijn en zorg
Dit omvat een breed scala aan aandachtsvelden. Sommige
onderwerpen vragen veel inzet en of mankracht en
bijzondere deskundigheid waarbij wij altijd op de
professionals in de gemeente terug kunnen vallen. Op
verschillende manieren proberen we in kaart te brengen wat
buurtbewoners al voor elkaar doen en wat ze in de toekomst
willen gaan doen. Als wijkcommissie doen we ons best om
een hulpvraag met hulpaanbod te matchen.
We hebben een inloop voor koffie, twee keer per maand.
Daar vinden verbindingen tussen wijkbewoners plaats op
een gezellige manier. Wijkbewoners vinden daar vaak al
antwoorden op hun vragen. Samen denken we na over het
bevorderen van welzijn in de wijk.
Iedere maand hebben we ook een “Door en Voor” avond.
Een wijkbewoner verzorgt dan een informatieve bijeenkomst
over een onderwerp voor de hele wijk. Deze avonden zijn
vaak erg interessant en gezellig.
Verder nodigen wij wijkbewoners uit om activiteiten te
organiseren. De wijkcommissie steunt ieder leuk initiatief.
Dat kan een excursie zijn, een wandeling, een
kinderactiviteit, een garagesale, een ruilmarkt voor stekjes
en planten, een kerstmarkt, enz, enz

We hebben in de zomer van 2021 een openbare boomgaard
geopend. Met een team van vrijwilligers hebben we de
boomgaard kunnen realiseren. Er staan 16 vruchtdragende
halfstambomen in de Le Sage ten Broekstraat. De
boomgaard ligt in de groenstrook grenzend aan
Moestuinvereniging De Rijt. Iedereen mag vruchten komen
plukken, er staan appels, peren, pruimen, perziken, tamme
kastanje en walnoot. Onder en voor de bomen is een
groenstrook gecreëerd met insecten aantrekkende
beplanting. Tussen de bomen vindt u ook een insectenhotel.
In ieder jaargetijde nodigt de boomgaard uit tot een
wandeling, een rustgevende plek in onze wijk.
Veiligheid
We blijven met de wijkcommissie de veiligheid in de wijk
bewaken. Daaronder valt de verkeersveiligheid en o.a. de
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Werk

Belangenbehartiging

Voor mensen die in loondienst werken is het thuiswerken
belangrijk geworden met Corona. Dat vraagt begrip van
medebewoners i.v.m. o.a. geluidsoverlast. Zo heeft werken
direct invloed op wonen in de wijk.

Vanuit onze belangenbehartiging hebben wij
contact/samenwerking met vele partijen in de gemeente
zoals o.a.
• Gemeente Valkenswaard;
• Katholieke bond voor ouderen (K.B.O.);
• Seniorenbelang Valkenswaard (S.B.V.);
• St. Sociëteiten Ouderen Valkenswaard (S.S.O.V.);
• Sociaal Team Valkenswaard;
• Politie;
• Bloemencorso ‘t Kompas en Kerkakkers;
• Kinderopvang De Horizon;
• Basisschool de Pionier;
• Lunet Zorg;
• Cordaad Welzijn;
• Buurtvereniging De Horizon;
• Woningbelang;
• Franciscaner Convent.

De wijkcommissie ondersteunt de ondernemers in onze wijk.
Zij kunnen gebruik maken van een presentatie in onze
nieuwsbrief en op onze website. De beste reclame blijft
natuurlijk de mond- tot mondreclame. Een reden te meer om
onze bijeenkomsten te bezoeken.
Vrije tijd
De focus ligt op kleinschalige, laagdrempelige activiteiten in
de wijk. Het uitgangspunt is daarbij altijd de ontmoeting
tussen wijkbewoners met elkaar
Daar is de titel “Door en Voor” aan gegeven.
De leuze “Hee doe de mee?” geldt voor iedereen:
jong, oud, man, vrouw, gehandicapten, kinderen,
inburgeraars, enz.
Samen vormen wij de wijk, samen maken we de wijk!
We hebben een groep vrijwilligers die zich in willen zetten
voor de kinderen in onze wijk.
Met de Kerkakkers Kidsclub organiseren ze activiteiten voor
de kinderen. Kijk op onze website en nieuwsbrief.
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Het inloophuis

“Door & Voor” wijkbewoners

Iedere eerste en derde maandag van de maand is er een
inloop/info ochtend voor een praatje en een kop koffie of
thee. U kunt er uw vragen stellen, een krantje lezen of
enkele tijdschriften bekijken.
Wij helpen u graag bij vragen of problemen met uw telefoon,
computer, tablet, apps of programma’s.
Er is een aparte spreekkamer voor hulp bij persoonlijke
vragen of met brieven en correspondentie richting allerlei
instanties.

Iedere tweede woensdagavond van de maand wordt er een
lezing, excursie of workshop georganiseerd
“Door” wijkbewoners en “Voor” wijkbewoners.
Dat kan van alles zijn; een wandeling door de natuur om de
wijk, een bijzondere hobby, over uw beroep, kortom alles
wat u leuk vindt en om anderen daar ook kennis mee te
laten maken.
Aanvang 20:00 uur in het gebouw van Buurtvereniging De
Horizon, Amundsenstraat 5, tenzij anders aangegeven.
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.

Op de derde maandag van de maand proberen wij een
gastspreker een thema te laten behandelen.
Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Een
berichtje naar ons secretariaat is genoeg om iets te regelen.
Laat niets u tegenhouden, loop eens binnen.
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.
Het adres: Kardinaal de Jongstraat 6.
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Burenhulp

Nieuwsbrief

Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, iedereen zo
lang mogelijk thuis moet blijven wonen, komen er grote
veranderingen op ons af.

Via onze 2-maandelijkse (groene) nieuwsbrief blijft u op de
hoogte van het reilen en zeilen binnen de wijk. Door de
groene kleur vindt u hem gemakkelijk terug in uw
krantenbak. De nieuwsbrieven worden huis aan huis
bezorgd en zijn ook te lezen en terug te kijken op onze
website.

Het wordt van groot belang dat u er voor elkaar bent als
buren zijnde.
Als buren kunt u veel voor elkaar betekenen.
Het gaat om kleine dingen zoals, de kliko buiten zetten en
binnenhalen. Eens een boodschapje doen voor iemand die
niet goed uit de voeten kan of een klusje doen. Even op de
kinderen of het hondje passen, enz.

Website
Surf eens rond op onze website. U vindt daar alle informatie
over de wijkcommissie, de belangenbehartiging, de
activiteitenagenda en het laatste nieuws uit de wijk. Maar
ook de rubriek Vraag en Aanbod, en alle Nieuwsbrieven.

Het gaat om kleine hand- en spandiensten maar, je kunt op
deze momenten ook kijken of er nog andere hulp nodig is en
dat aan het bestuur door geven.
Het bestuur zal altijd discreet te werk gaan.

Tevens uitleg over de Nextdoor app en onze
contactgegevens.
www.wijkcommissiekerkakkers.nl

We denken dan ook vooral aan beginnende dementie, een
steeds vaker voorkomende ziekte.
Ieder uur komen er 5 mensen in Nederland bij met deze
diagnose.
Ziet u gedrag van een straatgenoot wat past bij deze ziekte
onderzoek dan of u wat kunt betekenen. Natuurlijk kunt u
ons bestuur op de hoogte brengen. Het bestuur van de
wijkcommissie heeft een kort lijntje met de professionele
hulpverlening en zij zullen discreet te werk gaan. Wij willen
toch geen grote stad problemen in onze wijk, dat iemand
weken ziek kan zijn of erger zonder dat iemand het merkt.

Nextdoor
Nextdoor is een gratis buurt-app voor een veilige buurt. U
komt zo makkelijk in contact met de buren om u heen.
Nextdoor is er voor u en uw buren, eigenlijk voor ons
allemaal.
Voor verdere uitleg en gebruiksaanwijzing kijk op onze
website. Tijdens onze koffie-inloop kunnen we u ook helpen
met de installatie van de app op uw telefoon.
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Publicatieborden
Onze publicatieborden met aankondigingen van onze
activiteiten en de nieuwsbrief staan bij de Nettorama en bij
het speeltuintje op de Abel Tasmanstraat, hoek
Columbusstraat.
Verder staan er in de wijk nog twee kleinere
publicatieborden bij ons inloophuis en De Biezenrijt.
Buurtbieb
De boeken en het speelgoed
in deze kasten mag u lenen,
ruilen of gewoon meenemen.
Heeft u boeken en of
speelgoed over, dan mag u die
ook in de kast doneren.
Het beheer van deze buurtbieb
is in handen van ons allemaal.
Samen zijn wij hier zuinig op.
U kunt ze vinden naast onze
publicatieborden.
Wijkcommissie Kerkakkers, uw kompas in de wijk
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