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Hee doe de mee
Wijkcommissie Kerkakkers
….. kwestie van inhoud

Jaardoelen 2017-1
Groen = gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd
• Uitbreiden van het bestuur van 5 tot 7 personen, b.v.k. jong en vrouw.
• Vorm geven aan onze rol als aanjager voor actief burgerschap. De focus
dient te verschuiven naar verbinden, activeren en ondersteunen.
• Uiteraard blijven wij ook de belangen van de wijkbewoners behartigen bij
de gemeente en andere instanties.
• Naast de “2de woensdagavond in de maand cyclus” van lezingen en
workshops “Door & Voor” wijkbewoners, willen wij, door het jaar heen,
een aantal wijkgerichte activiteiten opzetten, die gedeeltelijk aansluiten
bij landelijke evenementen: Opschoondag, Groenmarkt, Buitenspeeldag,
Burendag, e.a.
• Verder uitbouwen van ons inloop/infohuis.
• Binnen de wijk willen we de ouderwetse “Burenhulp” weer nieuw leven
inblazen: helpen en geholpen worden.

Jaardoelen 2017-2
Groen = gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd
• Samen met de gemeente en de inmiddels opgerichte vereniging van
volkstuinders wordt de strook groen tussen de Le Sage ten Broekstraat en
de Tienendreef opnieuw ingericht.
• De communicatie verder uitbouwen met publicatieborden en BuurtBiebs,
naast onze buurtapp Nextdoor, onze website
www.wijkcommissiekerkakkers.nl, en onze 2-maandelijkse nieuwsbrief
• Middels een enquête willen wij de wijk en de mening en ideeën van
wijkbewoners verder in kaart brengen.
• Samen met de wijkbewoners willen wij ons Buurt-ABC vorm geven
(normen, waarden, gedragsregels)
• Netwerk van professionele diensten in sociaal domein in kaart brengen en
operationeel maken

Vergaderingen
• Bestuursvergadering: 2de donderdag van de maand
• Straatcontacten: 4x/jaar
• Gemeente:
–
–
–
–

Wethouder 2x/jaar
Wijk coördinator 6x/jaar
SAC 1x/jaar
ASD ad hoc

• Jaarvergadering
• Vrijwilligersavond

Belangenbehartiging-1
• Herinrichting groenstrook tussen Le Sage ten Broekstraat en Tienendreef
• Herinrichting speelplekken in de wijk
• Bouwplannen in de wijk: Dr. Schaepmanstraat (Woningbelang),
Dommelseweg 112-118 (Bots)
• Woonvisie gemeente t.a.v. de locatie voormalige school Het Kompas en
locatie sporthal
• Fietspad tussen Dommelen-Zuid en Kromstraat
• Verkeersproblematiek in de wijk
• Project Sociaal-Vitaal
• Vernielingen en verloedering

Belangenbehartiging-2
Netwerken
Als wijkcommissie hebben we met
veel partijen binnen en buiten de
wijk kennis gemaakt, informatie
uitgewisseld en afspraken gemaakt,
zoals:
• De gemeente Valkenswaard:
wethouders, buurt coördinator,
projectleider maatschappelijk
onroerend goed, sport
coördinator, coördinator
buitendienst, afdeling publiciteit,
enz.
• Buurthuis de Horizon,
ouderensoos de Adelaar en
huiskamer ’t Pumpke
• Politieke partijen

• Bloemencorso Kerkakkers en het
Kompas
• Lunetzorg, m.n. de Biezenrijt
• Woningbelang en Huurders
Belangen Valkenswaard
• Bedrijven in de wijk
• Andere wijkcommissies
• Rabobank
• Cordaad
• Senioren Belang Valkenswaard,
Katholieke Bond voor Ouderen,
Stichting Sociëteiten Ouderen Vw
• Wijkagent
• E.a.

Inloophuis
Iedere 1ste maandag van de maand
Van 10.00 uur tot 11.15 uur bij het Franciscaner Convent, Kardinaal de
Jongstraat 6.
Op de 1ste maandag van de maand kunt u bij ons inloop-/infohuis terecht voor
een praatje bij een kop koffie, er liggen een Eindhovens Dagblad en een
aantal tijdschriften. Wij helpen u graag bij vragen en problemen met uw
telefoon, tablet en bij het gebruik van apps en computerprogramma’s. Maar
U kunt ook vrijblijvend uw belastingaangifte en uw administratie laten
controleren. Tevens willen wij U graag helpen met correspondentie richting
allerlei instanties. Er is indien gewenst een aparte spreekkamer en een laptop
beschikbaar.

Infohuis
Op de 3de maandag van de maand
Op de 3de maandag van de maand, proberen wij met een gastspreker een
thema te behandelen:
• Sociaal Vitaal, beweegprogramma voor ouderen 65-80 jaar
• Stichting Sociëteiten Ouderen Valkenswaard (SSOV)
• Cordaad, ondersteuning mantelzorgers
• Brandveiligheid
• Woningbelang
• ZuidZorg
• Wijkagent
• Weerderheem erfgoed in de wijk
• Huurders Belangen Vereniging
• Cordaad, jongeren in de wijk
• Veilig Verkeer Nederland
• Cordaad, vluchtelingenwerk

“Door & Voor”-1
2de woensdagavond van de maand
•
•
•
•

Nieuwjaarsborrel
Lezing over Gierzwaluwen door Theo Lammers
Bezoek Het Goed en De Boodschappenmand
Wandelen door de wijk door Nelly van der Burgt en Jo Schijvens

“Door & Voor”-2
2de woensdagavond van de maand
•
•
•
•
•

Workshop Vogelhuisjes bij Formido
Social media in de wijk door Jan Sanders
Excursie naar Gijsbers Tuinbouw
Jaarvergadering
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de CDA fractie uit de
gemeenteraad

Activiteiten-1
Opschoondag, zaterdag 25 maart 2017

Groep 4 en 5
Basisschool De Pionier

Welgeteld
4 wijkbewoners
Karin, Dagbesteding De Biezenrijt

Activiteiten-2

De Umbleikes
zorgen voor de muzikale omlijsting

Activiteiten-3
Graffiti(-kunst)
Na klachten van buurtbewoners heeft de
gemeente Valkenswaard in samenspraak
met de Wijkcommissie Kerkakkers het
idee opgepakt om het UPC-gebouwtje te
voorzien van graffiti-kunst.
Als thema voor het ontwerp is gekozen
voor ‘communicatie/verbinding/
netwerken’. De afbeelding is
gecombineerd met een gedicht in dialect
van Mientje Kwinten-Evers van de
werkgroep Tongval van de
Heemkundekring Weerderheem.
Daarnaast heeft Jesse Elands van
basisschool De Pionier een elfje
geschreven.
Spray Over Productions heeft de graffiti
aangebracht en op 25 oktober werd het
kunstwerk onthuld.

Activiteiten-4
Opknappen speelplaats De Pionier
De speelplaats van Basisschool De Pionier moet worden opgeknapt.
Als wijkcommissie gaan we de oudergroep ondersteunen die dit op zich heeft
genomen.
Wij hebben het overschilderen van de muur geadopteerd.

Communicatie-1
• 2 Maandelijkse nieuwsbrief (op papier en/of per email)
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/nieuws/nieuwsbrieven
• Buurtapp Nextdoor, 335 leden binnen de wijk (884 in Valkenswaard)
• Website www.wijkcommissiekerkakkers.nl

• 2 Publicatieborden + flyeren op een 10-tal plaatsen
• 2 BuurtBiebs (zie volgende sheet)

Communicatie-2
BuurtBiebs

Flops
•
•
•
•
•
•
•

Ideeënbus, wordt niet gebruikt
Knutselmiddag voor de jeugd, geen deelnemers
Opzetten kruidentuin bij de Biezenrijt, gemeente laat het afweten
Opzetten burenhulp, vinden van partner vraagt meer tijd dan ingeschat
Wijkschouw, geen animo bij wijkbewoners
Opschoondag slechts 4 deelnemende wijkbewoners
Ladies Night gecanceld i.v.m. gebrek aan deelname ondernemers

