Jaarplan 2020 – Leefbaarheidsgroep Kerkeveld, Wijchen
Het jaarplan van Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld (hierna LBG) is zoveel mogelijk op aangeven
van wijkbewoners opgesteld en aangevuld met actuele zaken. Dit jaarplan wordt in de eerste
Kerkevelder van het jaar verspreid in de wijk. Tijdens het daaropvolgende wijkberaad is er alle
openheid om wijk onderwerpen te bespreken en verder aan te vullen voor een leefbare wijk Kerkeveld.
Betrokkenheid
& communicatie
▪ Burgerparticipatie: een LBG is te zien als een wijkraad1 en fungeert als schakel tussen bewoners
en gemeente. Waar omwonenden een bijdrage kunnen leveren, attenderen wij de gemeente
daarop en vice versa mochten zij elkaar nog niet gevonden hebben. Voor individuele zaken staat
de LBG niet opgesteld, wèl als het om het wijkbelang gaat. Om burgerparticipatie in goede lijnen te
banen, heeft de gemeente hieraan voorwaarden gesteld, waar we al vanaf 2012 aan voldoen;
▪ Wijkberaad: jaarplan, actualiteiten bespreken en eventuele bestuursverkiezing;
▪ Wijkschouw: jaarlijkse rondgang met wijkbewoners i.s.m. de wethouder Leefbaarheid,
wijkcontactadviseur, wijkagent en wijkbeheer;
▪ Gemeente: direct contact en periodiek overleg met wijkcontactadviseur en andere LBG’s;
▪ Samenwerking: met name met Wijkcentrum De Brink en de LBG Huurlingsedam;
▪ Communicatie: met wijkbewoners. Naast live- en mailcontact, ook via de wijkkrant
“De Kerkevelder”, www.kerkeveld.info, Facebook pagina en Instagram account.
▪ WijkOntwikkelingsPlan (WOP): zonder initiatief vanuit de wijkbewoners zelf starten we dit niet op.
In het geval dat hier wijkinitiatief wordt getoond, is er ondersteuning door gemeente en DKK.
Veiligheid
& infrastructuur
▪ WhatsApp Buurtgroepen: deze ondersteunen we graag om de veiligheid te vergroten;
▪ Wijkagent & Bureau Toezicht: contact onderhouden en communiceren waar nodig;
▪ Verkeersafwikkeling Kerkeveld: Tijdens Wijkschouw blijven hier ogen en oren op gericht. De LBG
blijft alert op verdere mogelijke verkeersaandachtspunten die van invloed zijn op de gehele wijk,
mede op basis van signalen van de wijkbewoners zelf.

Jeugd
▪ Sport- en ontmoetingsplaats Oosterpark: nadat herinrichting van het Oosterpark zijn einde
nadert, zet de LBG nog in op het afmaken van de skatebaan (o.a. verlichting, hekje voor fietspad,
bomen);
▪ Stem van de jongeren: samen met Wijkcentrum De Brink, LBG’s, MeerVoormekaar en JOS 2 willen
we contact vinden met de ouder wordende jeugd, om onze wijk ook voor hen aantrekkelijk en
leefbaar te maken en houden. Dit bleek weerbarstig, maar we houden ook in 2020 vol;
▪ Speeltoestellen: bij onderhoud, vervangen en verplaatsing van speeltoestellen vanuit de
gemeente, wordt ook de LBG betrokken.
Groen
▪ Groenvoorziening: onze wijk is behoorlijk op orde en bewoners melden zelf: ‘MijnGemeente’ App.
Echter kan de èchte natuur, vooral in de ecologische zones, nog meer aandacht krijgen. Mogelijk
dat een wijkbewoner, een ecoloog, hier ons in 2020 verder kan adviseren en initiëren;
▪ Hondenbeleid: inzake honden uitlaatplaatsen, –speelweides en hondenoverlast verbinden we
bewoners met gemeente en waar nodig Bureau Toezicht;
▪ Duurzaamheid: ontwikkelingen rondom wijkbrede energietransitie, zonnepanelen, deel economie,
vergroening etc volgen, wijkbewoners informeren en stimuleren van (wijkbrede) mogelijkheden.
Hiervoor is “Samen naar een Duurzaam Wijchen” van de gemeente Wijchen een uitgangspunt.
Tenzij wijkbewoners hier zelf initiatieven voor nemen, pakken we dit niet actief collectief op.
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Een wijkraad is een onafhankelijk, zelfstandig adviesorgaan dat vaak n.a.v. bestuurlijke vernieuwing opgericht, bestaande
uit vrijwillige wijkbewoners. Hiermee wil een gemeente meer invloed geven op oa het besteden van gemeenschapsgeld.
2
Jongeren Op Straat overleg.

