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De Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld stelt ieder jaar een jaarplan op en presenteert dit tijdens
het jaarlijkse wijkberaad. Dit is om aan de wijk en de gemeente zichtbaar te maken welke initiatieven
wij willen nemen om de leefbaarheid in de wijk Kerkeveld te behouden en waar mogelijk verbeteren.
Het jaarplan 2017 formuleert de nieuwe doelstellingen voor het komende jaar, opgesteld aan de
hand van eerder door de wijkbewoners gekozen onderwerpen.
Tijdens het wijkberaad zullen deze onderwerpen aan de wijk worden voorgelegd om als wijk met
elkaar te bepalen wat we belangrijk vinden. Nieuwe onderwerpen kunnen uiteraard tijdens het
wijkberaad worden ingebracht.
Algemeen
▪ Het houden van een wijkberaad, inclusief houden van verkiezingen;
▪ Het voeren van overleg met de gemeente cq. wijkcontactadviseur, 1 à 2 keer per jaar;
▪ De jaarlijkse rondgang in de wijk (schouw) samen met de wethouder Leefbaarheid,
wijkcontactadviseur, wijkagent en wijkbeheer;
▪ Het informeren van en communiceren met wijkbewoners via wijkkrant “De Kerkevelder”, de
website www.kerkeveld.info en via sociale media (Facebook en Twitter);
▪ Burgerparticipatie, de gemeente heeft strakke voorwaarden gesteld waaraan de LBG moet
voldoen. Wij hebben ook in 2017 voldaan aan alle voorwaarden.
Veiligheid/infra
▪ In de voorbije jaren is er veel gesproken over een mogelijke 2e ontsluiting. Inmiddels is
besloten dat deze 2e ontsluiting niet gerealiseerd gaat worden. In de gemeenteraad is
besloten om een plan van aanpak op te stellen hoe de verkeersproblematiek in de Diemewei
40e straat en De Meren 10e straat het best kan worden opgelost. De LBG zal aanwezig zijn bij
deze gesprekken en hierover de wijk informeren;
▪ Ook rondom school de Trinoom is al lange tijd sprake van verkeersoverlast en onveilige
situaties. Binnen het plan van aanpak voor de verkeersproblematiek wordt door de
gemeente ook gekeken naar de verkeerssituatie rondom school de Trinoom. De LBG zal dit
onderwerp nauw volgen en waar mogelijk de wijk informeren.
Jeugd
▪ Van de gemeente heeft de LBG toezegging gekregen van een bedrag van € 40.000,- t.b.v. de
sport- en ontmoetingsplaats voor jongeren in het Oosterpark. In 2017 gaat de LBG samen
met de jongeren in een werkgroep op zoek naar aanvullende fondsen en worden de plannen
verder vorm gegeven;
▪ Het project sport- en ontmoetingsplaats Oosterpark wordt geïntegreerd in het project
“Herinrichting Oosterpark”, daarom neemt de LBG en een afgevaardigde van de jongeren
ook zitting in de werkgroep Oosterpark.
Groen
▪ Het project “Herinrichting Oosterpark” wordt weer opgepakt. Vanuit de sport- en
ontmoetingsplaats voor jongeren zal de LBG hier zitting in nemen;
▪ Er is al tijden overlast van honden(poep) binnen Kerkeveld. De LBG zal hierover nauw contact
houden met de toezichthouders.

