
 

Toen de Kerkbuurt nog open was voor het verkeer … 

Laat het woord Kerkbuurt vallen en je hebt grote kans dat de 

vlam in de pan vliegt. De ene keer zijn de winkeliers mikpunt van 

kritiek. Een andere keer worden de gemeentebestuurders met 

‘scherp ‘ beschoten. Hand in eigen boezem steken komt bij de 

critici niet op. Wel geeft men toe graag elders of op het internet 

te winkelen. Hoe het verloop te keren hoor je zelden!   

’t Kan verkere … 

 
Ik kà me de tijd nie meer heuge, dat ’t zôô druk was bij ’n 
vergaodering van de Slierechse gemêênteraed. ’t Was dan ok 
een pittig onderwaarep. Nie voor d’n êêste keer gong ’t over 
winkelcentrum ’De Kerkbuurt’. Daer zijn in de lôôp van jaere al 
hêêl wat discussies over gewist. Ok nou gong ’t weer om de vraeg 
hoe de Kaarekbuurt aantrekkelijker gemaokt ken worre voor ‘t 
winkelend pebliek. Dà ’s een lastige vraeg, want ’t is tegewoordig 

hêêl makkelijk om van achter je computer iets in ’t wèreldwije 
winkelweb aan te schaffe. Aals meer mense, ok ikzellef, doen dat 
en ’k las dat in ’t êêste haalef jaer van 2015 de aankôôpe met 
18 percent zijn gestege en dat ’r dut jaer voor ’t êêst meer 
internetwinkels zalle weze as ’echte winkels’ in winkelstraete. 
Dus hoe krijg ie de mense nog naer die winkelstraete toe? 



In ons durrep is daer al een paor keer onderzoek naer gedaen. 

Dat laaide tot ’t aanlegge van trappies in de stoepe die naer de 
Kaarekbuurt gaon, ’t aanbrenge van ’n grôôt speultuig op ’t 
Maareweplaain, bezondere bestraeting in ’t winkelcentrum, 
betere verwijzing naer de perkeerplaetse en zô zijn d’r nog wel 
’n paor peblieksvriendelijke zaoke op te noeme. 
 
Uit die onderzoeke kwam ok aalsmor naer vore dat de 
Kaarekbuurt voor ons durrep aailijk te langgerekt is. Zôôwel de 
west- as ôôstkant wiere in 2011 as bedraaigd gebied genoemd.  
Voor d’n ôôstkant wier toe in ’t onderzoeksreport geschreve, dat 
’n uibraaijing van ’t winkelaanbod allêên verstandig is, as ’t oto 

afhankelijk is. De opstellers van ’t report plaaitte d’r voor om de 
oto’s daer weer toe te laete … 
 
Met wà vertraoging is dat nou percies waer ’t in de gemêênteraed 
veraal over gong. Bekant vier jaer nae dat report komt ’r een 
voorstel om d’n oto weer in dà gebied toe te laete. Beweuners, 
winkelaaigenaere en de uitbaoters van ’t resterant ‘Kom aan 
tafel’ (op d’n hoek van de Kaarekbuurt en de Waoterkeringweg) 
zijn aallemael tege dà plan, en ze hebbe d’r hullieze arregemente 
voor. Maor, zôôas de lijfspreuk van de 17e êêuwse dichter 
Gerbrand Adriaanszoon Bredero al loijde: ’t Kan verkeren.  

 
’k Weet nog goed dat in de gemêênteraed beslote wier om de 
Kaarekbuurt in te richte as voetgangersgebied. Nae een periode 
dà je d’r allêên van west naer ôôst deur kon met d’n oto 
(makkelijk om eefies te stoppe en wat op te haole bij de 
petatboer of Chinees) kwam ‘t idee om oto’s hêêmel te verbanne. 
Of aalle beweuners en winkeliers daer toe tege wazze, weet ’k 
nie meer. Maor aallemael vóór wazze ze ok zeker niet en ze 
hadde daer toen ok heullieze arregemente voor. 
 
Gert 

 
 
 
 
 

 


