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Uit het bestuur geklapt….
- Wat doen wij toch met eenzaamheid?
Waar kan ik mijn zorgen kwijt?
- Er zijn mensen in je buurt!
Die worden door ons (de Gemeente) ingehuurd!
- Natuurlijk vertel je het liever niet aan je buren,
je ziet al die mensen al naar je gluren.
- Doe het dan maar anoniem,
aan Cordaad, de Gemeente of tante Mien.
- Want hoe sneller je, je probleem deelt,
hoe minder snel je, je daarna verveelt.
- Want er zijn altijd mensen, die om je geven,
maar je moet ze wel in je netwerk verweven.
Stille strijd
- Het hoofd te vol, het hart te leeg,
verduisterd was je zicht.
- De woorden hol, de hoop, die zweeg,
dus koos je voor het licht.
- Wat rest is slechts de eenzaamheid
en zo vele vragen.
- Want in jouw eigen stille strijd,
had ik je willen dragen.
- Dat je leed niet altijd ziet,
is waar eenzaamheid ontstaat.
- Onzichtbaarheid betekent niet,
dat het goed met iemand gaat.

Informatiepunt digitale overheid bij
de bibliotheek
Ook inwoners van Valkenswaard kunnen voor
vragen over de digitale overheid gratis terecht bij
het Informatiepunt Digitale Overheid in de
Bibliotheek aan de Hofnar te Valkenswaard.
Dingen regelen met de overheid gebeurt steeds
vaker op de computer via internet.
Bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag aanvragen, werk
zoeken, een rijbewijs verlengen, of een afspraak
maken bij de gemeente. Wilt u iets regelen via de
computer en kunt u wel wat hulp gebruiken?
Wilt u zelf beter leren omgaan met de websites van
de overheid? Of kent u iemand die wel wat hulp
kan gebruiken? Ga dan naar het Informatiepunt
Digitale Overheid in de Bibliotheek. Hier luisteren
ze naar uw vraag en denken met u mee. Ze geven
u direct informatie waarmee u verder kunt, of

verwijzen u door naar de juiste organisatie.
U bent welkom zonder afspraak. U hoeft geen lid te
zijn van de Bibliotheek. De hulp is gratis.
Het informatiepunt is bereikbaar tijdens de
openingsuren van de Bibliotheek.
Telefoon 085-7733287 www.bibliotheekdekempen.nl

Website vernieuwd
Onze website: www.wijkcommissiekerkakkers.nl
is onlangs vernieuwd. Neem eens een kijkje en
ontdek wat de wijkcommissie is en doet.
De website is voorzien van een uitgebreid menu
met daarin:
• De wijkcommissie, met uitleg wie we zijn en
wat we doen. Ook uitleg over onze
Straatcontactpersonen, het Inloophuis, de
Door & Voor avonden, onze Publicatieborden
en de Buurtbieb kasten.
• Belangenbehartiging, waar we aangeven
waar we voor opkomen en met welke
instanties we samenwerken.
• Agenda, met alle activiteiten van de
wijkcommissie maar ook een aantal
evenementen elders in Valkenswaard.
• Vraag en Aanbod, geeft een overzicht van de
hulp die wij nog zoeken, maar ook die we
kunnen geven. Kijk eens of er iets bij zit waar u
bij kunt helpen / geholpen kunt worden.
• Fotoalbum, met enkele (oude) foto’s uit onze
wijk. Heeft u ook nog een foto die daar goed bij
past, stuur die dan naar ons secretariaat.
• Nieuws, het “Laatste Nieuws” uit onze wijk en
Valkenswaard, maar ook alle (oude)
Nieuwsbrieven van de wijkcommissie.
• Nextdoor, geeft een uitleg over deze buurtapp speciaal voor de wijk Kerkakkers en
eventueel ook de rest van Valkenswaard. Er is
ook een link om de app te downloaden.
• Contact, met onze contactgegevens en een
invulformulier.
De website is geschikt voor zowel smartphone,
tablet als voor desktop-computers (PC).
Aanmelden voor de digitale versie van onze
tweemaandelijkse Nieuwsbrief kan onderaan de
pagina’s van de website.
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Wat is burgerparticipatie?
Burgers zijn de motor van de gemeente waarin ze
wonen. Zij zijn de ziel van een wijk, het leven in de
brouwerij, het vandaag en het morgen, en vanuit
deze visie voelen veel burgers zich betrokken bij
alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. Maar
de besluitvorming, de ideeën en de uitvoering
daarvan vindt plaats in de bestuurskamers van de
gemeenteraad, het college van burgermeester en
wethouders, de vergaderzalen van de ambtenaren,
of nog verder weg, in Den Haag.
Om ervoor te zorgen dat burgers zich enerzijds
meer betrokken voelen bij wat er in hun gemeente
gebeurt en anderzijds om een maatschappelijk
draagvlak te creëren voor gemeentelijke
beslissingen worden burgers om advies gevraagd.
Dat kan via digitale platformen gebeuren, via
adviesraden of consultatierondes.
Burgerparticipatie kan op verschillende manieren
worden toegepast: bijvoorbeeld als een
maatschappelijk probleem in kaart gebracht moet
worden, of als een gemeente een beter beeld wil
krijgen van wat de burgers in hun gemeente nou
eigenlijk bezighoudt.
Voor de gemeente is het een handig informatief
instrument, en voor burgers is het een manier om
op een bepaalde manier bij te dragen aan
interactieve beleidsvorming. Ook is het een goede
manier voor zowel de ‘burgerparticipatie gemeente‘
als burger om de lijnen kort te houden en
sluimerende of vergevorderde conflicten uit te
spreken.

door burgers, worden beslissingen en besluiten zelf
genomen en werkt de gemeente vanuit een
adviserende rol – een rol die burgers lager op de
ladder juist voor de gemeente invullen.

Praktijkbijeenkomst over het snoeien
van fruitbomen.
Op zaterdag 5 maart
zal de Valkenswaardse
fruitteler Teun de
Zeeuw de bomen
snoeien op onze
buurtfruittuin aan de Le
Sage ten Broek-straat.
Hij is een zeer ervaren
fruitteler met grote
praktische en
theoretische kennis
over de fruitteelt.
Wij kunnen hem aan
het werk zien bij het
snoeien en uitbuigen,
waarbij hij uitleg geeft
over het hoe en
waarom van de ingrepen. Teun kan met kennis van
zaken al onze vragen over fruitbomen
beantwoorden en doet dat bovendien op een
aangename manier!
Alle belangstellenden uit onze wijk zijn van harte
welkom. Graag tot ziens bij deze snoeiles op
zaterdag 5 maart 2022 om 10:00 uur in de fruittuin
aan de Le Sage ten Broekstraat.

Visit Valkenswaard wandelroutes

Valkenswaard is een echte wandelgemeente. Ga
Burgerparticipatie ladder
met het hele gezin op zoek naar het insectenhotel
De mate waarop burgers worden betrokken bij het
op de Malpie, struin met je hond alle vennetjes af,
wel en wee van hun gemeente kan gemeten
ga op avontuur met je eigen route aan de hand van
worden via de participatieladder. Een gemeente die
de vele knooppunten voor een actieve wandeling.
zich onderaan de participatieladder bevindt,
Of kies een van de andere routes op
adviseert zijn burgers actief maar betrekt ze verder
www.visitvalkenswaard.nl/actief
niet in de besluitvorming binnen een gemeente. De
ladder gaat vervolgens omhoog naar raadplegen,
vervolgens naar adviseren, dan naar
coproduceren, naar meebeslissen tot de ultieme
stap van burgerparticipatie: zelfbestuur. In deze
laatste fase wordt de hele agenda vormgegeven
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Biodiversiteit in onze wijk.
Steeds meer mensen betegelen hun tuin. De helft
van alle tuinen in Nederland is al ‘versteend’. Dat is
gemakkelijk voor de bewoner, maar de natuur is er
niet zo blij mee. Er zijn minder struiken en bomen
die beschutting bieden aan vogels. Minder bloemen
en planten voor insecten zoals bijen. En misschien
wel het meest ingrijpende gevolg: regenwater kan
niet meer de grond in trekken en komt in het riool
terecht. Dat zorgt ervoor dat bij hevige regenval de
rioolbuizen vollopen en straten blank komen te
staan.
Tip: Flatbewoners: vergroen balkon of dakterras.
Maak van het beperkte oppervlak van uw balkon of
dakterras een groene oase. Daar worden vogels,
bijen en vlinders superblij van. Met planten in
potten, klimplanten en enkele draden creëert u
ruimte voor bloemenpracht, maakt u een
minimoestuin en zorgt u voor schaduw. Uw balkon
kan met beplanting, nestkastjes en insectenhotel,
een plek zijn voor overwintering, broeden en
voedsel voor vogels en vlinders. Kleine klimplanten
kunnen vanuit een pot en via draden op uw balkon
groeien. Er zijn verschillende soorten rekjes
verkrijgbaar om bloempotten aan de balkonreling te
hangen, of om ze te stapelen. U kunt zelfs moestuinieren op uw balkon met bijvoorbeeld aardbeien,
tomaten, sla en radijs. Ook diverse kruiden zijn
goed te kweken op een balkon of dakterras.
Tip: Tegel eruit, plantje erin. Haal hier en daar
een paar tegels uit uw tuin en vervang deze door
plantjes. Elke vierkante meter is meegenomen.

Ook kunt u een
geveltuintje maken bij uw
voor- of achtergevel.
Tip: Maak uw plat dak
groen. Heeft u een
schuurtje, carport of
aanbouw met een plat
dak? Maak er een
groendak (sedumdak)
van. Een groendak werkt
isolerend, verlengt de levensduur van uw dak en
maakt Valkenswaard weer een stukje groener.
Tip: Vang regenwater op Als u regenwater
opvangt, voorkomt u dat het meteen het riool in
stroomt. Het opgevangen water gebruikt u om uw
tuinplanten te besproeien. Dat bespaart ook nog
eens kostbaar drinkwater. De gemeente
Valkenswaard heeft hier een subsidieregeling voor.
Informatie hierover vindt u op hun website via
www.valkenswaard.nl/afkoppelen
Tip: Zaai wildbloemen. Bijen en vlinders in
Nederland hebben het moeilijk. U doet ze een groot
plezier door wildbloemen te zaaien. Daarmee
creëert u een
uitbundige kleurenpracht en maakt u
uw tuin aantrekkelijk
voor onze zoemende
en fladderende
vrienden.
Zaai bijvoorbeeld wat
bloemen in de
boomspiegel van de
boom voor uw huis.

Voor vragen en/of
suggesties staat de
gemeente klaar om u te helpen, stuur hiervoor een
e-mail naar groen@valkenswaard.nl

Dat heeft zóveel voordelen! Het regenwater kan
makkelijker de grond in en in de zomer is uw tuin
koeler. Er komen weer blije vogels en insecten in
uw tuin.
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Rookmelders nu ook verplicht in
bestaande woningen
Eindelijk wordt het nu ook voor bestaande
woningen verplicht om op elke verdieping een goed
werkende rookmelder te hebben. Voor nieuwbouw
geldt dit al sinds 2003. Per 1 juli 2022 moet elke
huur- of koopwoning rookmelders hebben op elke
(woon-) verdieping en ook in “besloten ruimten
waar een vluchtroute doorheen loopt”.
Kortweg alle gangen en het trappenhuis waar je
door moet om uit het huis te kunnen vluchten.
Je wordt door deze rookmelders gewaarschuwd als
er in die vluchtroute rook komt.
Je hebt dan nog maar een zeer korte tijd om door
die rook naar buiten te gaan. Wacht je te lang dan
zal de rook te dicht zijn en waarschijnlijk is er dan
ook al vuur in de gang of trap.
Om de rook snel te kunnen waarnemen moet de
rookmelder wel op de juiste plaats gemonteerd
worden. Niet te dicht bij een muur en niet bovenaan
in de nok van een schuin plafond. Daar kan de rook
niet komen. De gebruiksaanwijzing in de
verpakking geeft instructies waar de rookmelder te
plaatsen.
Er zijn rookmelders te
koop die u moet
aansluiten op het lichtnet
maar speciaal voor
bestaande woningen zijn
er ook modellen die op
een batterij werken.
Goedkope modellen
hebben een 9 Volt
batterij voor ±1 à 2 jaar,
maar voor een paar euro extra zit er een batterij in
voor 5 of 10 jaar.
Na uiterlijk 10 jaar is de rookmelder verouderd
en/of
vervuild en moet deze worden vervangen.

er op 1 plaats rook is. Handig als het een groot huis
is of als u slechthorend bent. U kunt er dan een
extra op uw slaapkamer aanbrengen.
Ook koppelen via WiFi op uw smartphone kan met
een luxe versie.
Kijk even bij bijvoorbeeld de Action en Kruidvat
voor de eenvoudige modellen. Bouwmarkten als
Praxis en Karwei
verkopen ook de
uitgebreidere versies.
Overweeg ook eens de
aanschaf van een
koolmonoxide (CO)
melder om te plaatsen
nabij uw cv-ketel of
geiser en zeker als u
een houtkachel of
open haard gebruikt.

Adressen
Enkele adressen en telefoonnummers:
• Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers:
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
• AED defibrilator: bel altijd eerst 112
zie ook www.ehbo-stnicolaas.nl
- De Biezenrijt (Lunet),
Dr. Schaepmanstraat 52,
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur)
- Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A
openingstijden: www.fittvalkenswaard.nl
- Nettorama, Kardinaal de Jongstraat 17,
openingstijden: www.nettorama.nl
• Weekend huisarts 040-266 0505 Maxima MC
• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844
• Automaatje 06-2086 2803 ma+do 9:00-12:30 u
automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
• Inloophuis (als Corona het weer toelaat)
Kardinaal de Jongstraat 6, elke 1 ste en 3de
maandag van de maand van 10:00 – 11:30 uur
• Door & Voor thema-avond in De Horizon
Amundsenstraat 5, (als corona het weer toelaat)
elke 2de woensdag van de maand om 20:00 uur.

Er zijn gemakkelijke zelfklevende bevestigingsplaatjes te koop die met een magneet de
rookmelder op z’n plaats houden. Hiervoor hoeft u
dus niet aan de slag met een boormachine enz.
Ook zijn er modellen welke onderling gekoppeld
kunnen worden, zodat ze allemaal alarm geven als
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