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GELUKKIG NIEUWJAAR 2023 
Het bestuur van Wijkcommissie Kerkakkers wenst u 
veel geluk in goede gezondheid en hoopt u ook in 
2023 te ontmoeten bij de activiteiten van de 
wijkcommissie. Kijk op blz. 4 voor de Agenda. 
 

Wat vinden straatcontactpersonen? 

Op 9 november hebben we de straatcontact-
personen van Kerkakkers bedankt voor hun 
inspanningen met een gezellige avond. We hebben 
gelijk gebruik gemaakt van deze avond om het 
bestuur feedback te geven en te kijken welke 
nieuwe ideeën we voor de wijkcommissie zouden 
kunnen bedenken. We vroegen de ongeveer 40 
aanwezigen scores te geven op de drie doelen waar 
we met de commissie voor staan: 
1. De leefbaarheid verhogen kreeg een gemiddelde 

score van ruim 7; 
2. Het aankaarten van algemene wensen van 

wijkbewoners bij de gemeente scoorde 
gemiddeld een 7,5; 

3. Het ondersteunen van buurtinitiatieven werd 
gewaardeerd met 7,6. 

Aan de hand van een individuele 3 en 4 score op 
leefbaarheid hebben we gevraagd naar de oorzaak 
voor die uitschieters waarna het ons duidelijk werd 
dat er binnen enkele straten nog duidelijke 
hulpvragen liggen die op een antwoord wachten. 
Daar gaan we dus mee aan de slag. 
Als nieuwe ideeën die ervoor kunnen zorgen dat we 
onze doelen beter bereiken werden onder andere 
het plaatsen van meer bladkorven, het opzetten van 
buurtpreventieteams, een mooiste voortuinwedstrijd, 
nieuwe bestrating, een gemeentespreekuur en het 
organiseren van ons inloophuis op andere 
tijdstippen ingebracht. 
We gaan in elk geval aan de gang met de ideeën 
die we zelf zouden kunnen realiseren, we geven 
signalen af naar de juiste personen waar actie van 
bijvoorbeeld de gemeente nodig is. Over sommige 
zult u qua uitwerking al snel wat horen of lezen. 
------------------------------------------------------------------- 

For the English version of this 
newsletter see our website 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl 

Biodiversiteit in de wijk, doet u mee? 
De werkgroep biodiversiteit van onze wijkcommissie 
staat nog in de kinderschoenen. We zijn nu met drie 
vrijwilligers maar we hebben meer helpende 
handjes nodig.  
Geeft u om de natuur en ons klimaat, wilt u helpen 
onze wijk groener en meer divers te maken op 
gebied van flora en fauna, dan zijn wij op zoek naar 
u!!  De gemeente zal onze goede ideeën mee 
helpen faciliteren. Stuur een e-mail naar ons 
secretariaat of doe een briefje in onze brievenbus. 
Dan nemen we contact met u op. Ons e-mailadres 
is:  secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 
Ons adres is: Dr. Ariënsstraat 20. 
Als u zich nu aanmeldt kunt u in samenwerking met 
andere vrijwilligers mee opstarten zoals u denkt dat 
het goed is. Wij zijn in afwachting van uw bericht.  
 

Werkgroep Biodiversiteit Wijkcommissie 
Kerkakkers. 
 

Her-ontwikkelingslocatie  
Le Sage ten Broekstraat - hoek 
Ch. Ruijs de Beerenbrouckstraat. 

 
De gemeente gaat deze plek her ontwikkelen. In het 
plangebied zijn momenteel nog buurthuis 
’t Pumpke, een sporthal, een sportveld en een twee-
onder-één kapwoning van de woningcorporatie 
Woningbelang aanwezig. In het plan gaan ze ervan 
uit dat er 70 appartementen gebouwd gaan worden, 
waarvan 45 sociale huurwoningen en 25 
koopwoningen. Er is een tekening van het plan 
“in concept” gemaakt. Die kunt u vinden op de 
website van de gemeente:  
www.valkenswaard.nl/le-sage-ten-broekstraat 
Zoals gezegd is dit plan in concept, het is dus nog 
allemaal niet definitief.  
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Petitie voor het behoud van het groen 
in de parken van Valkenswaard 
Gemeente Valkenswaard heeft besloten na een 
handtekeningenactie in 2021 van zo’n 30 a 40 
skaters (150 handtekeningen opgehaald) een 
bedrag van € 245.000,- uit te trekken en nog drie 
jaar lang € 15.000,- voor o.a. onderhoud. 
De gemeente Valkenswaard heeft als locatie het 
Don Bosco park aangewezen op de hoek bij de 
rotonde Kerkhofstraat – Nieuwe Waalreseweg, 
naast het kerkhof. 
Inmiddels hebben de urban sporters (MTBers, 
BMXers, skateboarders, stuntsteppers, skaters en 
inline skaters ook een petitie opgezet om een 
grotere complete pumptrack te maken. 
 
De directe omwonenden maken zich grote zorgen 
over de gekozen locatie van de gemeente:  

• Veiligheid bij de rotonde en de zeer smalle 
Kerkhofstraat sinds het afsluiten van de Markt en 
de Dijkstraat juist daar veel drukker en het is al 
zo onoverzichtelijk. Verder vrachtverkeer naar en 
uit de Kardinaal de Jongstraat voor de diverse 
containers en de supermarkt; 

• Geluidsoverlast van de skatebaan; 

• Ligging naast het kerkhof toont weinig respect. 

• Beschermde diersoorten welke daar leven o.a. 
steenmarters en vleermuizen; 

• Het opofferen van groen voor beton terwijl de 
gemeente de burgers oproept om de tuinen 
minder te verharden; 

• Het gebrek aan EHBO-post, parkeerplaats en 
fietsenstalling; 

• Toilet, want je kan zomaar even niet naar 
Dommelen of Borkel om je behoefte te doen; 

• De beloofde controle door politie en boa in de 
praktijk niet zal werken; 

• De locatie zou nu al niet meer gebruikt kunnen 
worden i.v.m.de bladeren die op de baan zouden 
liggen; 

• CO2 neutraal bouwen. 
De buurtbewoners hebben diverse andere locaties 
voorgesteld zoals b.v. het sportpark en bij het 
zwembad zodat de skaters wellicht ook gebruik 
kunnen maken van een kantine met toiletten, EHBO 
en daar is al een parkeerplaats, fietsenstalling zo 

blijft er ook meer budget over voor de skatebaan 
en/of pumptrack. 
Er is een petitie gestart voor “behoud van het groen 
in de parken van Valkenswaard” daar er ook al op 
een gedeelte van het park gebouwd zal gaan 
worden en om de skatebaan op een andere locatie 
te plannen zodat er een win-win situatie ontstaat 
voor zowel de buurt als de skaters. 
www.petities.nl  en zoek op:  groen in de parken 
 

Bert Sanders,  e-mail: bmhgsanders@gmail.com 

 
Door & Voor avond op woensdag  
11 januari om 20:00 uur in De Horizon 

Fred Fens vertelt alles over Energiebesparing: 
Wist u dat meer dan 75% van uw energiekosten 
door u beïnvloedbaar zijn. Uiteraard heeft u weinig 
invloed op de huidige hoge prijzen, maar de 
hoeveelheid verbruikte energie is wel degelijk te 
beïnvloeden. 
U kunt energie besparen door het isoleren van uw 
huis, alternatieve verwarmingssystemen en het zelf 
opwekken van energie door het plaatsen van 
zonnepanelen. Bij het isoleren kunt u denken aan 
bodem-, gevel, en dakisolatie. Een belangrijk 
onderdeel is het toepassen van dubbele beglazing 
en dan met name het zogenaamde HR++ glas. 
Deze isolatie vraagt vrij grote investeringen. 
 

Gaarne vertel ik u op 11 januari waar uw informatie 
kunt vinden en krijgen om uw huis te isoleren. 
Websites en loketten met veel informatie niet alleen 
over de materialen maar zeker ook over de 
mogelijke subsidies en renteloze leningen.  
Door kleine aanpassingen met weinig kosten en 
eenvoudige tips zijn er ook veel energiebesparingen 
mogelijk. Een aantal zijn u waarschijnlijk al bekend 
toch denk ik dat ik u nog niet bekende tips kan 
geven. Een aantal aanpassingen vragen wat meer 
handigheid en inspanning. Hierbij kunt u altijd hulp 
vragen in de wijk via de leden van de 
wijkcommissie. 
Wilt u meer weten kom dan naar mijn verhaal 
luisteren op 11 januari om 20.00 uur in de zaal van 
Buurtvereniging De Horizon, Amundsenstraat 5. 
 

Fred Fens  
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Financiële ondersteuning voor 
buurtfeestjes of opzetten van een 
klein burenclubje 

Wilt u graag iets organiseren met enkele buren 
zoals een kaartclubje, een buurtbarbecue of een 
ander buurtevenement maar komt u financiële 
obstakels tegen? Neem dan contact op met de 
wijkcommissie, in veel gevallen zijn wij in staat 
buurtinitiatieven financieel te ondersteunen! 
 

Oproep voor de mooiste voortuin van 
de wijk Kerkakkers 
Er zijn al veel mooie voortuinen in onze wijk en we 
horen van meer mensen dat het leuk zou kunnen 
zijn om volgend jaar een soort mooiste voortuin 
wedstrijd te houden in de wijk. Tot nog toe hebben 
we gehoord dat er vraag is naar dit buurtinitiatief, 
maar wie van u wil samen met een klein groepje en 
eventuele ondersteuning vanuit het bestuur het 
evenement “de mooiste voortuin van de wijk 
Kerkakkers” organiseren? Denk hierbij aan 
communicatie met wijkbewoners die mee willen 
doen en het samenstellen van een jury of andere 
methode om punten toe te wijzen.  
Interesse? Stuur een bericht naar ons secretariaat. 
 

Ophaaldag kliko gewijzigd. 
Vanaf 1 januari 2023 wordt de ophaaldag voor de 
kliko’s in de wijk Kerkakkers gewijzigd van 
woensdag naar dinsdag. Op dinsdag 3 januari wordt 

gestart met het ophalen 
van de grijze kliko met 
restafval. Dinsdag 10 
januari is dan de groene 
GFT-kliko aan de beurt.  
Zet uw kliko tijdig buiten:   
de ophalers starten al om 
07:00 uur met de route. 
Het ophalen van het oud 
papier blijft op vrijdag, 
vanaf vrijdag 13 januari om 
de twee weken, voortaan 
dus op de “even” weken.

Cure kalender 2023  KERKAKKERS 

 

 JANUARI FEBRUARI   MAART 

03  07  07  

10  10  10  

13  14  14  

17  21  21  

24  24  24  

27  28  28  

31  
   

= grijze kliko restafval 

 = groene kliko GFT-afval 

 = oud papier 
 
Ook in Valkenswaard mogen nu de drankpakken en 
metalen blikjes in de (ondergrondse) container voor 
PLASTIC (PMD) bij de supermarkt. Door de 
combinatie van karton met een plastic binnenlaag 
mogen de drankpakken NIET bij het oud papier. Bij 
de verwerking van de plastic verpakkingen kan het 
karton wel worden gescheiden. Ook metalen 
doppen, drankblikjes en bijvoorbeeld soepblikken 
worden bij de verwerking van plastic gescheiden.  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
http://www.cure-afvalbeheer.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 1,  januari 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------blz. 4 
Stichting Wijkcommissie Kerkakkers 

secretariaat: Doctor Ariënsstraat 20, tel: 06 4123 4138, e-mail: secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 
KvK 65610245, bankrekening: NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkakkers 

www.wijkcommissiekerkakkers.nl 
 

Inloophuis met gratis koffie / thee 
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de maand 
is er van 10:00 uur tot 11:30 uur ons gratis  
Inloophuis aan de Kardinaal de Jongstraat 6.  

U kunt bij ons gratis inloop- en infohuis terecht voor 

een gezellig praatje bij een kop koffie.  
Ook liggen er enkele kranten en tijdschriften.  
Wij helpen u graag bij vragen en problemen met uw 
telefoon, tablet en bij het gebruik van apps of 
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. 
De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
 

Agenda inloophuis 
Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6. 
Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee 
gezellig even bijpraten. Komt u ook? 

• maandag   2 januari Nieuwjaarskoffie 

• maandag 16 januari 

• maandag   6 februari 
• maandag 20 februari 
steeds van 10:00 tot 11:30 uur. 
 

Maandag 2 januari Nieuwjaarskoffie 
bij ons inloophuis. Komt u ook? Aanvang 10:00 uur. 
 

Voor meer activiteiten kijk op onze website: 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl  

Door & Voor informatieavonden 
Iedere tweede woensdagavond van de maand 
wordt een gratis lezing, excursie of workshop 
georganiseerd “Door & Voor” wijkbewoners, 
in buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5. 
Aanvang is 20:00 uur. 
De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 

Agenda Door & Voor avonden 
• woensdag 11 januari  20:00 uur 
Thema: Fred Fens is energiecoach. Hij heeft veel 
tips om energie te besparen. Komt u ook even 
luisteren? Kijk ook even op blz. 2 van deze 
nieuwsbrief. 

• woensdag 8 februari  20:00 uur 
Thema: Theo Lammers vertelt over de geologie van 
het Brabantse Liessel. 
Tot het jaar 2002 werd bij kalkzandsteenfabriek 
Hoogdonk het zand met een baggerinstallatie 
uitgebaggerd. Al het materiaal werd daarbij op een 
grote zeef gestort en op die zeef bleven onder 
andere ook fossielen achter. Deze fossielen, 
beenderen, walviswervels, haaientanden maar ook 
versteend hout en versteende plantenresten 
dateren uit het Mioceen en het Plioceen. 
De vindplaats ligt op een geologisch interessante 
locatie, namelijk op de zogenaamde Peelhorst, ten 
oosten van de Peelrandbreuk. Oude aardlagen 
zitten op die horst in verhouding relatief dicht onder 
het aardoppervlak. 
Theo Lammers was erbij en weet er alles van.  
Kom kijken naar zijn presentatie “Liessel in zee”, 
de toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
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