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Marijke van der Wolde 
Nieuw bestuurslid  

Onze penningmeester Stijn Eggens stopt vanwege drukke werkzaamheden. 
Wij willen hem hierbij danken voor zijn inzet ….. 

en wij moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester! 



Behoud mozaïek Hugo Brouwer 
op de voormalige BS het Kompas nu de Boodschappenmand 

Behoud ex situ, in de wijk, in de buurt 
Uitnemen van het kunstwerk en verplaatsen naar 
een andere locatie dan wel naar en ander gebouw is 
het meest wenselijke alternatief. Een kompas was 
onmisbaar voor ontdekkingsreizigers die hun naam 
gaven aan de omliggende straten. Aanwezigen gaan 
voor een nieuwe plek in dit deel van de wijk 
Kerkakkers. Vier opties besproken: 

 

A: in het te ontwikkelen plangebied 
‘Barentszstraat’ en aanbrengen op een 
nieuwe gevel op een zichtplek;  
 

Deze optie A is conform de met algemene stemmen 
door de raad aanvaarde motie “Kunstwerk Kompas 
Hugo Brouwer” (raadsvergadering 22-2-2018.) Optie 
A is de inzet en ook de voorkeursvariant van deze 
projectgroep. Mocht optie A op basis van 
argumenten komen te vervallen, dan pas komen de 
opties B, C of D in beeld. 

 



Kennismaking met nieuwe wethouder 
Mieke Theus 

1. Iedereen binnen de gemeente heeft de mond vol over wijkgericht 
werken, maar als wijkcommissie merken we daar bitter weinig van.  

2. Er is een groot verschil tussen betrokken worden en geïnformeerd 
worden. 

3. Werven bestuursleden en vrijwilligers 

4. Wij hebben behoefte aan een aansprekend Wijkcentrum. Ons Inloophuis 
bij het Franciscaner convent is niet voor de eeuwigheid 

 

De nieuwe wethouders 
van Valkenswaard 



Graffiti(-kunst) 



Sluipverkeer Kardinaal de Jongstraat 



Verkeersdrukte Mgr. Poelsstraat 

Meetperiode 4 april 18:00 uur – 16 april 10:00 uur 

Per dag rijden er ongeveer 1300 auto’s door deze straat 

Met maximaal 140 tot 160 auto’s per uur in de ochtend- en avondspits 

85% houdt zich redelijk aan de snelheid, beneden 36 km/h 

De maximaal gemeten snelheid is 60 km/h. 

 



Nieuwbouw Dr. Schaepmanstraat 

• Per 1 oktober zijn woningen leeg 

• Sloop start vermoedelijk in 
december 

• Nieuwbouw van 27 woningen 
start vervolgens in april 

– 7 levensloopbestendige 
woningen 

– 16 starterswoningen 

– 4 eengezinswoningen met een 
extra slaapkamer 

• Parkeren aan de straat, geen 
parkeerplaats op eigen terrein 

• Regeling bouwverkeer volgt later 



Speeltuintje bij de Biezenrijt 
Herinrichting  
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Herinrichting groenstrook 
tussen Le Sage ten Broekstraat en Tienendreef 



Herinrichting groenstrook 
tussen Le Sage ten Broekstraat en Tienendreef 

Wordt vervolgd: 
- Aanleggen van een buurtboomgaard 

- Omvormen groenstrook tot een parkstrook 



Inloophuis 
Iedere 1ste maandag van de maand Inloophuis 

Van 10.00 uur tot 11.15 uur bij het Franciscaner Convent, Kardinaal de 
Jongstraat 6. 

U kunt bij ons Inloophuis terecht voor een praatje bij een kop koffie, er liggen 
een Eindhovens Dagblad en een aantal tijdschriften. Wij helpen u graag bij 
vragen en problemen met uw telefoon, tablet en bij het gebruik van apps en 
computerprogramma’s. Maar U kunt ook vrijblijvend uw belastingaangifte en 
uw administratie laten controleren. Tevens willen wij U graag helpen met 
correspondentie richting allerlei instanties. Er is indien gewenst een aparte 
spreekkamer en een laptop beschikbaar. 



Inloophuis 
Iedere 3de maandag van de maand Infohuis met een gastspreker 

• Okt, Cordaad vluchtelingenwerk 

• Nov, Stichting Sociëteiten Ouderen Valkenswaard (SSOV) 

• Dec, Cordaad ondersteuning mantelzorgers 

• Jan, Bibliotheek de Kempen met oefenen.nl 

• Feb, Nederlandse Brandwondenstichting 

• Mar, Nextdoor 

• Apr, KBO Katholieke Bond voor Ouderen Afdeling Valkenswaard 

• Mei, 2de Pinksterdag 

• Jun, SBV Seniorenbelang V’waard 

• Jul, dementie en Parkinson 

• Aug, overstappen energieleverancier 

• Sep, burenhulp 



“Door & Voor” 
2de woensdagavond van de maand 

• Nov 2017 Vrijwilligersavond 

• Dec 2017  Ladies Night 

• Jan 2018  Nieuwjaarsreceptie 

• Feb 2018  Brandveilig Wonen, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

• Mrt 2018  Burenhulp, Cordaad Welzijn 

• Apr 2018  Archeologie, Weerderheem 

• Mei 2018  Wandeling en rondleiding ecologische tuinderij De Weitens 

• Jun 2018  Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella  

• Jul/Aug 2018 Vakantie 

• Sep 2018  Burenhulp, Cordaad Welzijn 

• Okt 2018  Jaarvergadering + Alzheimer Café 



Communicatie 

• 2 Maandelijkse nieuwsbrief (op 
papier en/of per email) 

• Buurtapp Nextdoor 

• Website 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl 

• 2 Publicatieborden + flyeren op 
een 10-tal plaatsen in de wijk 

• 2 BuurtBiebs 

• 2 Welkomstborden 

 

http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/


Standhouder op Seniorenmarkt 



“Leden”administratie 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De Stichting Wijkcommissie Kerkakkers gaat zorgvuldig met uw 
persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij alleen die gegevens opnemen en 

bewaren die u zelf, vrijwillig verstrekt en die nodig zijn om u optimaal van 
dienst te zijn. 

 

Ons uitgebreide privacy beleid zal binnenkort ter inzage zijn via ons 
secretariaat en via de website. 



Burenhulp 
Vooruitblik 

• 31 juli is het contract met Cordaad 
Welzijn getekend 

• Nikki van de Moosdijk gaat onze wijk 
ondersteunen 

• Er is inmiddels een wijkteam in 
opbouw dat haar gaat helpen 

• Zij krijgen eind oktober een training: 

– gesprekstraining 

– Signaleren van (psychische) 
kwetsbaarheden en 
gedragskenmerken 

– Grenzen aangeven/ in balans blijven 

– Situaties achter de voordeur 
beoordelen 

• Daarna wordt er gestart met de deur-
aan-deur huisbezoeken 

• Hierbij wordt vraag en aanbod 
opgehaald 

• Daarna kunnen we starten met de 
matches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Als onderdeel van dit project draaien we 
ook de pilot preventief ouderenbezoek 
op vraag van ASD en SBV. 



Opknappen speelplaats De Pionier 

De speelplaats van Basisschool De Pionier moet worden opgeknapt. 

Als wijkcommissie gaan we de oudergroep ondersteunen die dit op zich heeft 
genomen. 

Wij hebben het overschilderen van de muur geadopteerd. 



Inloophuis 
Vooruitblik 

Iedere 3de maandag van de maand Infohuis 

Van 10.00 uur tot 11.15 uur bij het Franciscaner Convent, Kardinaal de 
Jongstraat 6. 

• 15 oktober, herziening van het zorgstelsel 

• 19 november, AutoMaatje 

• 17 december,  



“Door & Voor”  
Vooruitblik 

• Vrijwilligersavond op woensdag 14 november, om 20:00 uur bij de Horizon 

 

• Kerstmarkt op zaterdag 15 december in samenwerking met de Biezenrijt 

 

 

 

 

 

 

 

• Nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari, om 20:00 uur bij de Horizon 

 

Wie heeft er nog ideeën, het mag je hobby zijn of iets wat je altijd al hebt 
willen weten. Samen komen we er wel uit 




