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Beste Kerkevelders,
Voor u ligt de eerste uitgave van “De Kerkevelder” van dit jaar, waarin wij u zoals
altijd informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid in
onze wijk. Ondanks dat het jaar nog maar net is begonnen, zijn er weer voldoende
onderwerpen waarover wij u op de hoogte willen brengen.
Wij zijn ontzettend blij dat wij met onze recente oproep in “De Kerkevelder” van
december jl. drie nieuwe bestuursleden hebben kunnen aantrekken. Dit zijn Rick
van den Helden, Wil Coenen en Silvia van Laanen. Met het vertrek van onze
huidige penningmeester Wil Leseman komen wij nu op 7 leden. Een mooi aantal
om onze voorliggende activiteiten de noodzakelijke aandacht te geven. Op onze
website www.kerkeveld.info stellen deze leden zich nader aan u voor.
Op 14 maart a.s. organiseren wij om 20:00 uur in Wijkcentrum De Brink weer ons jaarlijkse Wijkberaad. Graag
gaan wij met u in gesprek over de actuele thema’s in onze wijk, waarbij de verkeersveiligheid, ontsluiting en
doorstroming onverminderd in de belangstelling staan. Tevens leggen wij als leefbaarheidsgroep rekenschap
af over onze rol en functioneren aan u als wijkbewoner en aan de gemeente. Wethouder Paul Loermans en
wijkcontactadviseur Marion van Waaijenburg zullen daarom ook aanwezig zijn, evenals wijkbeheerder Jan
Janssen en wijkagent Gijs Janssen. Mocht u zich niet kunnen vinden in onze wijze van belangenbehartiging
van onze wijk, dan kunt u zich als verkiesbaar bestuurslid van de Leefbaarheidsgroep aanmelden via
secretariaat@kerkeveld.info. Het programma van die avond vindt u elders in deze Kerkevelder.
Als Leefbaarheidsgroep doen wij rond actuele thema’s, zoals windenergie en verkeersveiligheid, samen met
de gemeente, ervaring op met het fenomeen burgerparticipatie. Een aantal jaren geleden is deze vorm van
besluitvorming landelijk geïntroduceerd en zoals wij al eerder hebben aangegeven is dit voor ons als bestuur
soms lastig. Ook zien wij de worsteling die de gemeente daarmee heeft en waarover onlangs veel
berichtgeving in Wegwijs en De Gelderlander heeft plaatsgevonden n.a.v. het onderwerp windenergie.
Wij zijn van mening dat burgerparticipatie goed is als er een gezamenlijk doel is vastgesteld, waarbij burgers
onderling afstemmen hoe de weg daar naar toe zal gaan verlopen, zoals het samen invullen van de details.
Een mooi voorbeeld hiervan is de aanleg van het fietspad langs de Kerkedreef in 2013.
Burgerparticipatie wordt lastig als er grote tegenstrijdige belangen zijn waarbij de uitkomst niet is gedefinieerd.
Het wegen van alle meningen en belangen van de individuele bewoners is een complex proces. Daarom
hebben wij binnen onze democratie toch juist gekozen volksvertegenwoordigers. Natuurlijk moeten zij hun oor
te luisteren leggen bij de bevolking, maar uiteindelijk moeten zij op basis van het algemeen belang een keuze
maken. In onze ogen is op dit moment binnen de gemeente Wijchen meer politieke lef nodig om dit te
onderkennen en de doelstellingen van burgerparticipatie tegen het licht te houden.
Mede daarom hebben wij aan de gemeente een aantal kritische vragen gesteld inzake de werkgroep
‘Ontsluiting, bereikbaarheid, doorstroming Kerkeveld’. Wij zullen ons standpunt hierover ook tijdens ons
Wijkberaad aan de orde stellen.
Wij hopen dat u deze wijkkrant met aandacht wilt lezen en zien er naar
uit u persoonlijk te ontmoeten tijdens het wijkberaad.
Met vriendelijke groet,
Irma, Sylvia, Hans, Peter, Rick, Wil en Marco
P.S. Wilt u op de hoogte blijven over het wel en wee in onze wijk, wordt dan vriend of volger van ons op de
sociale media; www.Facebook.com/kerkeveld of Twitter @Kerkeveld.
Mail ons: secretariaat@kerkeveld.info Kijk op de website: www.kerkeveld.info

Volg ons op www.facebook.com/kerkeveld of Twitter: @Kerkeveld

WIJKBERAAD LEEFBAARHEIDSGROEP KERKEVELD
Datum:
Locatie:
Aanvang:

Maandag 14 maart 2016
Wijkcentrum De Brink
20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

Als bestuursleden van de LBG Kerkeveld nodigen wij alle Kerkevelders van harte uit om naar het wijkberaad te
komen. Wij doen verslag van de behaalde resultaten over 2015, geven informatie over de plannen voor 2016
en houden verkiezingen voor een aantal nieuwe bestuursleden. Daarnaast zijn er drie presentaties.
Kom meepraten over wat u belangrijk vindt voor Kerkeveld! Een mooie leefbare wijk moeten we tenslotte met
elkaar realiseren. Achterin deze Kerkevelder staat aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor het
wijkberaad of als nieuw bestuurslid.
Programma:
20.00 uur
20.10 uur
20.15 uur:
20.20 uur:
20:30 uur:
20.45 uur:
21.00 uur:
21.15 uur:
21.30 uur:

Aanvang wijkberaad.
Welkomstwoord door voorzitter Marco Roeleven.
Voorstelronde/verkiezing bestuursleden LBG Kerkeveld .
Terugblik jaarplan 2015.
Presentatie Whatsapp groepen in Kerkeveld.
Presentatie criminalitieitscijfers Kerkeveld door wijkagent Gijs Janssen.
Presentatie jaarplan 2016.
Stellen van vragen jaarplan 2016.
Presentatie werkgroep “Ontsluiting, bereikbaarheid, doorstroming Kerkeveld”.
Aansluitend een open gesprek over de leefbaarheid in Kerkeveld.
Napraten onder het genot van een drankje.

Graag tot dan!
WhatsApp
Sinds enige tijd is binnen onze wijk een groot aantal buurtapps actief. Deze hebben tot
doel om het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken. De landelijke ervaring is dat met
een buurtapp de inbraakcijfers in wijken aanzienlijk dalen. Dit werkt uiteraard het
beste wanneer het voor iedereen, met name voor het inbrekersgilde, duidelijk is dat er
een buurtapp actief is. Hiervoor zijn er in onze wijk inmiddels op alle invalswegen
borden geplaatst en zijn er aan alle deelnemers brievenbusstickers uitgedeeld.
Inmiddels hebben zich in Kerkeveld circa 15 beheerders met een buurtapp aangemeld vanuit de verschillende
wijken. Per WhatsApp-groep kunnen maximaal 100 deelnemers worden toegevoegd. Om tot een dekkend
netwerk voor de hele wijk te komen heeft de LBG het initiatief genomen om de beheerders samen in een
beheerdersgroep te verbinden. Daarmee kunnen meldingen snel onderling uitgewisseld worden tussen de
verschillende groepen. Zo kan dit WhatsApp netwerk in de plaats komen van het vroegere burenalarm.
Inmiddels is ons Kerkevelds netwerk ook verbonden met groepen in De Geer en Huurlingsedam.
Bent u nog niet aangesloten bij een buurtapp? Sluit u dan aan bij één van de bestaande groepen of praat
hierover met uw buren en start een whatsappgroep. De beheerders kunnen zich aanmelden bij
kerkeveldwaakt@gmail.com om deel te nemen in de beheerdersgroep. Hiermee maken wij op sociaal gebied
Kerkeveld weer een stukje veiliger.
Tijdens ons wijkberaad zullen wij de stand van zaken omtrent de buurtapps bespreken en zal wijkagent
Gijs Janssen, zoals ieder jaar, de criminaliteitscijfers voor Kerkeveld bekend maken.
Werkgroep ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld
Inmiddels is in onze wijk al enige tijd een werkgroep actief op het gebied van verkeersveiligheid. Mocht u de
berichtgeving tot nu toe hebben gemist, dan kunt u op onze website www.kerkeveld.info nalezen hoe en
waarom de werkgroep is ontstaan.
De werkgroep bestaat uit één vertegenwoordiger uit elk van de 5 Kerkeveldse wijken en uit vertegenwoordigers
uit de omliggende wijken De Geer, Woord, Lunen en Huurlingsedam. Nadat voor de jaarwisseling de korte
termijn maatregelen zijn vastgesteld en (deels) uitgevoerd, gaat de werkgroep nu onder leiding van de
gemeente aan de slag om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid en

doorstroming in onze wijk te verbeteren. Ook gaat de werkgroep zich bezighouden met het onderwerp “nut en
noodzaak tweede ontsluiting”.
Als LBG nemen wij geen deel aan de werkgroep, maar bewaken wij het proces en het tijdspad van dit
burgerparticipatietraject, omdat wij vaststellen dat de belangen van onderlinge wijkbewoners soms sterk uiteen
lopen. Omdat wij als LBG vragen hadden over de voortgang en werkwijze van de werkgroep hebben wij in
januari een gesprek gevoerd met wethouder Loermans om onze bezorgdheid uit te spreken. Tijdens dit gesprek
bleek dat de wethouder onze zorgen deelt, en hij heeft daarbij de volgende maatregelen benoemd:
 De afgevaardigde bewoners in de werkgroep zullen meer aangesproken worden op hun rol en positie
als vertegenwoordiger van hun wijk.
 Door de gemeente zal een extern bureau worden ingeschakeld welke onafhankelijk zal gaan sturen op
het proces en de gemaakte afspraken. Hierdoor kan de gemeente zich beter richten op haar eigen taak
en positie in de werkgroep.
De werkgroep zal in november 2016 een advies moeten uitbrengen aan het college van Burgemeester en
Wethouders met daarin doelen die bereikt moeten worden wat betreft de bereikbaarheid en ontsluiting van
Kerkeveld. Als Leefbaarheidsgroep blijven wij dit proces actief volgen en bewaken.
Achterin deze Kerkevelder is een pagina opgenomen, waarin de werkgroep zelf uitgebreid verslag doet van de
stand van zaken op dit moment. Tevens zal de werkgroep, vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Marcel
Rutten, tijdens ons wijkberaad op 14 maart a.s. een mondelinge toelichting geven om u als bewoners te
informeren over het verloop van dit proces. Wij nodigen alle Kerkevelders dan ook van harte uit om die avond
mee te komen praten over dit onderwerp.
Toegankelijkheid Kerkeveld voor voetgangers en minder validen
Als nieuwbakken Kerkevelder en vader van een dochter van 1 jaar ging ons nieuw bestuurlid Rick, om de buurt
wat te leren kennen, eens rondlopen door de wijk. Wat hem onder andere opviel is dat de toegankelijkheid van
de diverse voetpaden voor een vader met kinderwagen nogal wat te wensen overlaat. Hij besprak dit in de
bestuursvergadering, omdat dit vast ook wat uitdagingen oplevert voor mindervalide mensen (rollators en
rolstoelen). Hoewel er in het verleden wel enige aanpassingen zijn gedaan in de wijk, wil de LBG toch eens
inventariseren of er meer mensen aanlopen tegen problemen. Bent u van mening dat er op plekken
aanpassingen nodig zijn, dan kunt u dat melden via secretariaat@kerkeveld.info, graag onder vermelding van
exacte lokatie en uw naam en telefoonnummer, zodat wij u eventueel vragen kunnen stellen.
Jongerenactiviteiten in Zuid
De LBG heeft het onderwerp activiteiten voor jongeren weer opgepakt, ditmaal
samen met een raadslid die met ons de mogelijkheden gaat verkennen; welke
lokaties, welke voorzieningen, welk budget. Wij denken aan een combinatie
tussen hangplek, voetbalkooi en skatebaan. Graag horen we meer van
jongeren zelf! Jongeren tussen 12 en 19 jaar die mee willen denken zijn nog
steeds welkom en kunnen zich aanmelden via secretariaat@kerkeveld.info.
Hondenbeleid
De LBG Kerkeveld heeft het initiatief genomen om samen met alle andere leefbaarheids-groepen en de
gemeente het hondenbeleid kritisch tegen het licht gehouden. Reden hiervoor is onduidelijkheid over de regels
met betrekking tot het wel/niet aanlijnen van honden, waar honden wel/niet uitlaten mogen worden en de
noodzaak voor eenduidige bebording. Bovendien vragen veel hondenbezitters om omheinde
hondenuitlaatplaatsen die ook met nat weer beter begaanbaar zijn. Verder vonden veel LBG’s dat de
communicatie van de gemeente inzake het hondenbeleid moet verbeteren. Met alle opmerkingen die de
LBG’s hebben ingestuurd heeft beleidsmedewerker van Beusekom een nieuw concept hondenbeleid
opgesteld, welke binnenkort aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Deze wijkkrant komt uit nèt voordat
het nieuwe voorstel wordt besproken in de gemeenteraad, dus volg onze website voor de laatste informatie.
Met betrekking tot het nieuw aan te leggen hondenspeelveld naast de HUP aan de Woordsestraat kunnen wij
melden dat het weliswaar niet veel heeft gevroren, maar het momenteel te nat is om het terrein te gaan
inrichten. Verwacht wordt dat er niet eerder dan eind maart kan worden begonnen. De grond die aldaar wordt
verwijderd zal worden gebruikt om heuvels aan te leggen bij de speelplek De Meren 15 e straat.

Rotonde Zuiderdreef-Kerkedreef
Een aantal leden van de LBG heeft recentelijk met Marcel Rutte (beleidsmedewerker verkeer) en Gijs Janssen (wijkagent) s’ morgens tijdens de spits op
de rotonde Zuiderdreef-Kerkedreef staan kijken. Geconstateerd is dat de
meeste automobilisten genoeg (hoewel soms laat) afremmen. Toch schiet een
enkele automobilist zonder afremmen de rotonde op.
Het zicht op de fietspaden (ook bij “de muur”) is voor automobilisten
voldoende, uiteraard mits er gereden wordt met een passende snelheid.
Verder zagen wij dat veel fietsers oversteken zonder te kijken en ook dat
fietsverlichting regelmatig niet in orde is. Verder zagen we dat bromscooters
zonder remmen/kijken de rotonde over rijden. En dat is met name gevaarlijk
omdat zij veel sneller rijden dan fietsers, waardoor automobilisten worden verrast.
De gezamenlijke conclusie is dat gevaarlijke situaties op de rotonde met name worden veroorzaakt door het
gedrag van verkeersdeelnemers, niet door de inrichting van de rotonde. En natuurlijk is hierbij snelheid de
bepalende factor. En in de spits is echt hard rijden niet mogelijk, maar buiten de spits ligt de snelheid van
automobilisten soms hoger. Helaas is snelheid een mentaliseitskwestie; bepalend voor de veiligheid maar
nauwelijks te beinvloeden door fysieke maatregelen. Het motto blijft dan ook; voorrang moet je krijgen, niet
nemen. En dat geldt voor alle verkeersdeelnemers. Gedrag is de sleutel naar veiligheid!
Het Kerkeveld Orkest is volop in beweging
Het jaar is nog maar net begonnen, maar Het Kerkeveld Orkest heeft alweer allerlei optredens gehad. Zo
hebben we tijdens de nieuwjaarsreceptie van Gemeente Wijchen de bezoekers mogen verrassen met een
uitvoering van het Wijchens lied.
Nu al een hoogtepunt van het jaar was ons nieuwjaarsconcert “MuziekMozaïek”. Op zondagmiddag 24 januari
stonden we in theater ’t Mozaiëk met een zeer gevarieerd programma. Natuurlijk mocht daarbij ook ons
leerlingenorkest LOHKO niet ontbreken. De middag werd feestelijk afgesloten met een afterparty in de foyer met
livemuziek van de “All Weather Band”.
Daarnaast is Het Kerkeveld Orkest een muziekonderwijsproject gestart voor leerlingen uit groep 5 van basisschool
De Trinoom: Ben je betoeterd? De leerlingen hebben de afgelopen weken vier muzieklessen gehad onder
leiding van Arlette Zwaans, de dirigente van Het Kerkeveld Orkest. Tijdens de lessen hebben de kinderen op
actieve wijze kennis gemaakt met de basis van een harmonieorkest. De eerste les stond in het teken van
algemene muziekkennis. In de daarop volgende lessen gingen de kinderen zelf aan de slag met het bespelen
van houtinstrumenten, koperinstrumenten en slagwerk. Dit resulteerde in een groot optreden voor alle ouders,
opa’s en oma’s en broertjes en zusjes. De leerlingen zongen twee liedjes en speelden bij één liedje verschillende
ritmes op slagwerkinstrumenten. Het enthousiasme en plezier spatte er vanaf! De liedjes van de leerlingen
werden afgewisseld met optredens van het leerlingenorkest en Het Kerkeveld Orkest. Na afloop van de
optredens konden de leerlingen verschillende instrumenten uitproberen. Vooral de klarinet en het slagwerk
bleken erg populair. In de volgende fase van het muziekonderwijs project kunnen de leerlingen in groepjes
muzieklessen gaan volgen op een instrument naar keuze. Tijdens het Vijverconcert van Het Kerkeveld Orkest
kunnen ze laten horen wat ze geleerd hebben. Houd voor de laatste informatie over het Vijverconcert onze
website www.kerkeveldorkest.nl in de gaten, of volg ons op Facebook.
Zelf meespelen?
Het hele jaar door kunnen muzikanten zich aanmelden om mee te komen spelen bij HKO of LOHKO. Heb je
interesse om mee te komen spelen, of wil je eerst een keer kennis komen maken? Neem contact op met onze
secretaris Casper Leemreize (tel: 06-24219584, mail: info@kerkeveldorkest.nl) HKO zoekt op dit moment met
name versterking op slagwerk, trombone, laag koper en lage houtinstrumenten. Ook als je een ander instrument
speelt ben je altijd van harte welkom.
De repetities vinden iedere week plaats op woensdagavond in Wijkcentrum De Brink. Het LOHKO repeteert van
18:45 tot 19:45 en HKO repeteert van 20:00 tot 22:00 uur.

Wijkcentrum De Brink

CARNAVALS JONKIESBAL BIJ DE BRINK WEER DRUK BEZOCHT
De jongste wijkbewoners hebben zich weer uitstekend vermaakt op het carnavals jonkiesbal op
vrijdagmiddag 5 februari jl. En wat waren ze prachtig verkleed en hebben ze lekker gedanst.
Ook Prins John d’n Twidde kwam nog even langs om het thema ‘fout’ dit jaar in te luiden en dat
is goed gelukt.

AGENDA
VRIJDAG 26 FEBRUARI – TIENERDISCO groep 7/8 van 19:30-22:00u - entree €3,50 (ranja gratis)
DJ Alec geeft je alle ruimte op de dansvloer of kom lekker kletsen en chillen.
ZATERDAG 27 FEBRUARI – aanvang 13:30u - entree €2,50 (ranja gratis) dit keer de film H@me
ZATERDAG 12 MAART – NL DOET ACTIE – OPPIMPEN KRUIDENTUIN (bij de BRINK)
Net als vorig jaar gaan we samen weer aan de slag en dit keer om de kruidentuin op te
pimpen – aanvang 9:30 uur bij de Brink (koffie/thee) tot 14:00. Voor de lunch wordt
gezorgd. Je kunt je aanmelden als vrijwilliger op www.nldoet.nl
OPROEP AAN EEN IEDER DIE HET WIJKCENTRUM EEN WARM HART TOEDRAAGT
We zoeken enthousiaste mensen die graag iets willen doen in het wijkcentrum. Iets
wat je graag doet uiteraard want het blijft vrijwilligerswerk. Een bestuursfunctie,
communicatie, website bijhouden, bardienst draaien, activiteit meedraaien,
meehelpen met workshops of andere activiteiten. Alles is mogelijk. We horen graag
van je. Stuur je mail aan: info@wijkcentrumderbrink.nl
Kijk voor meer activiteiten, workshops op onze website. Blijf op de hoogte via Facebook en/of meld je aan via
de website op MijnBrink en/of abonneer je op BrinkNieuws. www.wijkcentrumdebrink.nl
=====================================================================
Aanmelden voor het wijkberaad kan tot 10 maart a.s onder vermelding van naam en adres via ons
mailadres: secretariaat@kerkeveld.info. Of u gebruikt onderstaande antwoordstrook.
Deze gaarne inleveren bij De Meren 1218.

AANMELDING WIJKBERAAD 14 maart 2016 om 20:00 uur
Ik meld mij aan met ….. personen voor het Wijkberaad 14 maart a.s. in wijkcentrum De Brink.
Naam:…………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………….
Email:………………………………………………………………….……………………….
Vragen / opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………..

Nieuwe bestuursleden
U kunt uw reactie per e-mail versturen: secretariaat@kerkeveld.info of:
Ik wil mij graag beschikbaar stellen als bestuurslid van de LBG Kerkeveld.
Mijn naam is ………………………………………………………………………………………………………
Neem daarom contact met mij op via telefoonnummer:……………………………………………….

Ingezonden bericht werkgroep 'ontsluiting doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld'

Werkgroep verkeersveiligheid Kerkeveld
Op een aantal wegen in Kerkeveld wordt structureel veel sneller gereden dan de 30 km/h die is toegestaan. Dat leidt tot
verkeersonveilige situaties en grote zorgen bij bewoners. Daarom is er op 17 juni 2015 de Werkgroep 'ontsluiting
doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld' ontstaan. De werkgroep heeft zich in eerste instantie gericht op de Diemewei
e
e
40 straat en De Meren 10 straat om daar korte termijn maatregelen uit te voeren. De werkgroep zal het college van
burgemeester en wethouders daarnaast advies geven over nut en noodzaak tot het verbeteren van de bereikbaarheid in en
rond Kerkeveld.
Maatregelen op korte termijn
Tijdens de door de gemeente Wijchen en Leefbaarheidsgroep Kerkeveld georganiseerde wijkbijeenkomsten, zijn door de
bewoners voorstellen gedaan voor maatregelen op korte termijn. Die maatregelen zijn door de werkgroep verder
uitgewerkt. De eerste resultaten zijn al zichtbaar! Er zijn fietssuggestiestroken en een zebrapad op de kruising Kerkedreef De Meren 10e straat/Diemewei 40e straat aangebracht. Ook zijn drie wegversmallingen aangelegd in de Meren 10e straat
en De Gamert 20e straat. Op de Diemewei 40e straat komen begin 2016 twee kunststof drempels.
Voor de zomervakantie 2016 worden aanvullend twee bestaande drempels en de kruising Woordsestraat met De Meren
10e/Gamert 20e straat nog aangepast. De gemeente en de werkgroep overleggen welke twee drempels dat zijn en hoe de
Woordsestraat aangepast wordt. Dit alles heeft tot doel dat de gereden snelheid naar beneden gaat en dat wegen van rechts
nog beter worden benadrukt. Ook op die manier wil de gemeente Wijchen de verkeersveiligheid in Kerkeveld verbeteren.
Advies aan college B&W
Het voornemen is dat de werkgroep eind 2016 komt met een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dat
advies geeft aan wat nut en noodzaak van een tweede ontsluiting is. Daarvoor gaat de werkgroep als eerst onderzoeken
welke verkeerskundige vraagstukken er in en rond Kerkeveld spelen. Deze werkgroep maakt daarbij gebruik van de
expertise van onafhankelijke externe partijen en / of een adviesbureau. De werkgroep bereidt de komende tijd dit advies
voor.
De werkgroep geeft daarbij aan waar de mogelijke oplossing(en) aan moeten voldoen en wat het nut en de noodzaak van de
maatregel(en) is. Zodra de werkgroep hierover meer duidelijkheid heeft, wordt u als bewoner van Kerkeveld over de
voortgang, resultaten en uitkomsten geïnformeerd. Dat doet de gemeente Wijchen tijdens een bewonersavond in
wijkcentrum De Brink. Ook wordt gecommuniceerd via De Kerkevelder en in de Wegwijs. Heeft u vragen over deze
werkgroep? Stuur dan een e-mail naar gemeente@wijchen.nl . LBG Kerkeveld fungeert als een bewaker van het hele
proces. Als u als bewoner vragen, opmerkingen of zorgen heeft over dit onderwerp, dan kunt u zich bij de werkgroep zelf,
maar ook bij de LBG Kerkeveld melden. Zij adviseren u over wat u het beste kunt doen. De LBG Kerkeveld heeft dus een
neutrale positie hierin.
Wilt u zelf meedenken?
De werkgroep heeft een vertegenwoordiging vanuit elke deelwijk van Kerkeveld en uit de omliggende woonwijken. Op
deze manier kan elke deelwijk meepraten in de werkgroep. Daarbij is het van belang dat alle vertegenwoordigers die in de
werkgroep zitting hebben, kunnen sparren met mede deelwijk bewoners, een achterban. Heeft u interesse om met deze
werkgroep mee te denken door te fungeren als achterban van uw deelwijk? U kunt dan een e-mail sturen naar
gemeente@wijchen.nl o.v.v. werkgroep Kerkeveld.

