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De zomervakanties zijn weer voorbij voor de
schoolgaande jeugd en een groot deel van onze
werkende wijkbewoners. De senioren in de wijk
(30-40% van de wijkbewoners in Kerkakkers)
hebben wat meer vrijheid en een deel maakt nu
gebruik van het naseizoen om er op uit te trekken,
terwijl anderen weer klaar staan om de
kleinkinderen op te vangen of thuis van een
mooie nazomer te genieten. Als wijkcommissie
willen we ook weer aan de slag met o.a.
burenhulp, de verkeersproblematiek in de wijk, de
BuurtBiebs, het inloophuis en de “Door en Voor”
avonden. Wij hopen dat we daarbij op uw steun
en hulp kunnen rekenen.
Verkeersoverlast in de wijk: het terugdringen van
het sluipverkeer in de wijk (m.n. Kardinaal de
Jongstraat/Jan Vlekkestraat) heeft onze volle
aandacht. Daarnaast rijden automobilisten (vaak
wijkbewoners) op veel plaatsen sneller dan de 30
km/uur in de wijk en sneller dan 50 km/uur op de
Dommelseweg. Ook hier zoeken we naar
oplossingen. In onze vorige nieuwsbrief hebben
wij al gemeld dat wij op zoek zijn naar enkele
buurtbewoners die dit verder mee willen
aanpakken.
Enkele bewoners uit de Dijkstraat hebben dit goed
begrepen en het heft in eigen handen genomen.
Om de verkeersoverlast in hun straat aan te
pakken hebben ze de hulp van Valkenswaard
Lokaal ingeroepen. Er zijn inmiddels al gesprekken
geweest met Veilig Verkeer Nederland en met de
gemeente. Hun problemen krijgen hiermee de
aandacht en oplossingen komen zo dichterbij.
Welke bewoners uit de Kardinaal de
Jongstraat/Jan Vlekkestraat volgen dit goede
voorbeeld?
De gemeente is bezig met het actualiseren van
haar woonvisie. Voor Kerkakkers zijn m.n.
belangrijk de invulling van de vrijkomende locaties
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nadat De Voedselbank en de Amundsen Sporthal
worden verhuisd. Graag horen wij of er bij
omwonenden belangstelling is om hierover na te
denken.
Woningbelang heeft op donderdag 21 september
een informatiebijeenkomst gegeven waarbij de
plannen voor de Dr. Schaepmanstraat op
hoofdlijnen zijn toegelicht. Een wijziging van het
bestemmingsplan wordt nu voorbereid.
Verwachte oplevering eind 2019.
Nelly van der Burgt en Jo Schijvens hadden op
woensdag 13 september een nieuwe wandeling in
en om de wijk uitgezet. Op deze stormachtige dag
die niet veel goeds beloofde zijn we toch nog
droog thuis gekomen.
Bezoekt u ook regelmatig onze website:
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/

Activiteitenkalender
Iedere 2de woensdagavond van de maand wordt een
lezing, excursie of workshop georganiseerd “Door en
Voor” wijkbewoners. Aanvang is 20:00 uur, locatie
buurtgebouw de Horizon, Amundsenstraat 5, of op
locatie.
Daarnaast worden er door het jaar heen een aantal
wijkgerichte activiteiten opgezet, die gedeeltelijk
aansluiten bij landelijke evenementen.
 “Door en Voor” Jaarvergadering
Op woensdag 11 oktober, om 20:00 uur bij de
Horizon, Amundsenstraat 5.
Wij bestaan inmiddels meer dan een jaar en willen
graag iedereen even bijpraten over wat we
hebben gedaan en wat onze plannen zijn. Uw
wensen zijn daarbij voor ons van doorslaggevend
belang. Wij hopen op een grote opkomst.
 “Door en Voor” ontmoeting met
vertegenwoordigers van de CDA fractie in de
gemeenteraad
Op woensdag 8 november, om 20:00 uur bij de
Horizon, Amundsenstraat 5.
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Graag zouden vertegenwoordigers van de CDA
fractie in de gemeenteraad de wijkbewoners een
keer willen ontmoeten. Zij zijn geïnteresseerd in
wat er zoal leeft binnen de wijk Kerkakkers.
Omgekeerd zijn wij als wijkbewoners erin
geïnteresseerd welke resultaten, voor de wijk
Kerkakkers, door het CDA, als coalitiepartner, zijn
bereikt in de afgelopen regeerperiode. Daarnaast
zijn wij ook geïnteresseerd in wat het
verkiezingsprogramma 2018 van het CDA voor de
wijk Kerkakkers in petto heeft.
Deze avond biedt de wijkbewoners van
Kerkakkers de kans om hun stem te laten
doorklinken binnen de gemeenteraad. Uw
deelname wordt zeer op prijs gesteld.
“Door en Voor” Ladies Night
Op woensdag 13 december, om 20:00 uur bij de
Horizon, Amundsenstraat 5.
Een aantal kleine zelfstandigen uit de wijk gaat
opnieuw een Ladies Night organiseren; een avond
voor en door vrouwen, die in het teken staat van
de uiterlijke verzorging. Meer info in onze
volgende nieuwbrief.
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Op de 3de maandag van de maand, proberen wij met
een gastspreker een thema te behandelen.
 16 oktober Vluchtelingenwerk
 20 november Stichting Societeiten Ouderen
Valkenswaard (SSOV)
 18 december Cordaad ondersteuning
mantelzorgers
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje
koffie of thee.
Loop vooral eens vrijblijvend binnen!

BuurtBiebs
Het heeft even geduurd maar nu staan ze er dan. U
kunt ze vinden bij onze publicatieborden bij Albert
Heijn en in het speeltuintje op de hoek van de
Columbusstraat en de Abel Tasmanstraat
De boeken en het
speelgoed in deze kasten
mag u lenen, ruilen of
gewoon meenemen.
Ook kunt u hier boeken
en speelgoed achterlaten
voor anderen.

Inloop-/infohuis
1ste en 3de maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij
het Franciscaner Convent, Kardinaal de Jongstraat 6.
Op de 1ste maandag van de maand kunt u bij ons
inloop-/infohuis 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.

Het beheer van deze
BuurtBiebs is in handen
van ons allen. Laten we
er zuinig op zijn.

Hee doe de mee
Wij zijn op zoek naar jou! Wij zijn dringend op zoek
naar 2 nieuwe bestuursleden. Wij hebben de voorkeur
voor jongeren en/of vrouwen. Benodigde tijd ca. 4
uur/week. Maar ook als u zich niet wilt binden of
minder tijd hebt, maar het wel leuk vindt om een
activiteit mee te organiseren zijn wij op zoek naar jou.
Meer informatie en aanmelden bij Wil Peels, tel 0402043697, email wgmpeels@onsbrabantnet.nl
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