Jaarplan 2018 – Leefbaarheidsgroep Kerkeveld, Wijchen
De doelstellingen voor het komende jaar van de Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
(hierna LBG) zijn opgesteld aan de hand van eerder door de wijkbewoners gekozen
onderwerpen, aangevuld met actuele ontwikkelingen en zaken die vanuit de gemeente
spelen. Het jaarplan wordt gepresenteerd tijdens het jaarlijkse wijkberaad, dit jaar op 23 mei
in Wijkcentrum De Brink. Tijdens het wijkberaad zullen deze onderwerpen aan de wijk
worden voorgelegd om als wijk met elkaar te bepalen wat we belangrijk vinden en waar
aandacht voor nodig is. Nieuwe onderwerpen kunnen tijdens het wijkberaad worden
ingebracht. Dit alles is om aan de wijk Kerkeveld en de gemeente zichtbaar te maken welke
initiatieven ons nodig lijken om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk verbeteren.
Betrokkenheid
& communicatie
▪ Burgerparticipatie: een LBG is te zien als een wijkraad en fungeert als schakel tussen
bewoners en gemeente. Om burgerparticipatie in goede lijnen te banen, heeft de
gemeente hieraan voorwaarden gesteld. Deze gaan tevens in op waar een LBG aan
moet voldoen. Wij voldoen al vanaf 2012 aan alle gestelde voorwaarden;
▪ Wijkberaad: het jaarlijks wijkberaad d.d. 23 mei 2018, inclusief bestuursverkiezing;
▪ Gemeente: periodiek overleg, o.a. met de wijkcontactadviseur en andere LBG’s;
▪ Wijkschouw: jaarlijkse rondgang in de wijk dd. 26 september 2018 met wijkbewoners
i.s.m. de wethouder Leefbaarheid, wijkcontactadviseur, wijkagent en wijkbeheer;
▪ Communicatie: met wijkbewoners. Naast live- en mailcontact, ook via de wijkkrant
“De Kerkevelder” (3x/jaar), de website www.kerkeveld.info en onze Facebook pagina.
Veiligheid
& infrastructuur
▪ WhatsApp Buurtgroepen: deze ondersteunen we graag om de veiligheid te vergroten;
▪ Wijkagent: contact met de wijkagent Zuid onderhouden en communiceren waar nodig;
▪ Verkeersafwikkeling Kerkeveld: nadat besloten is dat de 2e ontsluiting niet doorgaat, is
een plan van aanpak opgesteld voor de verkeersproblematiek in Kerkeveld. De
aanpassingen rondom school zullen vóór de zomer door de gemeente worden
gepresenteerd, en na daarna worden uitgevoerd in de infrastructuur. Tegelijkertijd loopt
er via school een project om het verkeersgedrag van wijkbewoners te beïnvloeden. Naast
het actief volgen van de uitvoering van en de communicatie over dit plan van aanpak,
blijft de LBG alert op andere mogelijke verkeersaandachtspunten in de wijk Kerkeveld.
Hierin zijn we mede afhankelijk van de signalen van de wijkbewoners zelf. De LBG zal
het proces en communicatie vanuit de gemeente naar de wijk actief volgen.

Jeugd
▪ Sport- en ontmoetingsplaats Oosterpark: de realisatie van de skatebaan staat gepland
rondom de zomervakantie van 2018. Als mede-opdrachtgever bewaakt de LBG actief de
voortgang van dit project i.s.m. de jongeren.
▪ Stem van de jongeren: graag willen we contact vinden en houden met de ouder
wordende jeugd om onze wijk leefbaar te maken en houden. Dit doen we i.s.m. het
Wijkcentrum De Brink, andere LBG’s en MeervoorMekaar;
▪ Speeltoestellen: bij onderhoud, vervangen en verplaatsing van speeltoestellen vanuit de
gemeente wordt ook de LBG betrokken. Waar omwonenden een bijdrage kunnen
leveren, attenderen wij de gemeente daarop.
Groen
▪ Groenvoorziening: deze is in onze wijk al behoorlijk op orde. Bewoners melden zelf;
▪ Hondenbeleid: inzake honden uitlaatvoorzieningen en –speelweides, alsmede
hondenoverlast onderhouden wij contact met gemeente en Bureau Toezicht.

