WIJKRAAD KERKAKKERS (IN OPRICHTING)
Ofschoon de wijkraad/wijkcommissie Kerkakkers nog niet officieel is opgericht, willen wij toch onze
eerste nieuwsbrief uitbrengen.
Onze nieuwsbrief omdat wij gezamenlijk de wijk zijn en wij met elkaar op veel gebieden win - win
situaties kunnen creëren.
De wijk is begrensd door Tienendreef, Nieuwe Waalreseweg, Kromstraat, en de Dommel plus
speeltuin Geenhoven en bestaat uit ongeveer 35 straten, dit zijn ± 1300 woningen of
± 3.000 personen.
Onze doelstellingen zijn:
•
Het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van wonen in de wijk
Kerkakkers
•
Bevorderen van overleg tussen de bewoners onderling en optreden als belangenbehartiger en
representant naar de gemeente en andere plaatselijke instanties
•
Het stimuleren en ondersteunen van plaatselijke initiatieven, gericht op het verbeteren van de
algemene leefbaarheid van de wijk. Onze rol is enthousiasmerend en verbindend. De uitvoering van
initiatieven is een verantwoordelijkheid van de wijkbewoners.
Onze ambitie is om 10 van onderstaande win - win mogelijkheden binnen 2,5 jaar na de oprichting te
realiseren binnen die termijn; ook om 6 voorlichtingsavonden en 5 workshops te houden.
Onze plannen zijn vrij ambitieus, onze doelstellingen vrij realistisch.
WIN-WIN MOGELIJKHEDEN:
1. VEILIGHEID/ BUURTPREVENTIE.
2. SOCIALE CONTROLE.
3. KLUSCENTRALE/BURENHULP.
4. SAMENWERKING VERENIGINGEN/INSTELLINGEN (de instellingen/verenigingen en
bedrijven binnen onze wijk willen wij in één van de volgende nieuwsbrieven de kans geven om
zich te profileren).
5. BOODSCHAPPENDIENST.
6. ETEN/VOEDSEL/KRUIDENTUIN(EN).
7. KORTING OP INKOPEN VIA PASJE OF DOOR GEZAMELIJKE INKOOP.
8. INLOOPHUIS/INLOOPHUIZEN VOOR DIENSTEN (Belasting enz.) ENZ.
9. SPONSORING.
10. OVERLEG MET GEMEENTE EN INSTELLINGEN.
11. LANGER THUIS WONEN.
12. MILIEU.
13. SCHOLING (WORKSHOPS).
14. SPEELTUINEN.
15. VERKEER.
16. VOORLICHTING.
17. SAAMHORIGHEID.

Om dit te kunnen realiseren zijn wij nog op zoek naar:
-Enkele bestuursleden.
-Een aantal personen voor het straatcontact. (Een contactpersoon per 40 tot 50 woningen).
- Personen, die in een commissie/project willen helpen.
- Personen, die een workshop willen geven.

Door middel van een kleine enquête willen wij de wijk verder in kaart brengen.
Hoe is de gezinssamenstellingen.
Mogen wij van uw e-mail adres gebruik maken om de nieuwsbrief ook digitaal te verspreiden.
Hierdoor besparen wij kosten en sparen het milieu.
Natuurlijk wordt de nieuwsbrief voor personen, die niet digitaal zijn aangesloten thuis bezorgd.
Welke behoeftes leven er verder in de wijk.
Mogelijk heeft U nog ideeën als aanvulling op het bovenstaande win-win lijstje.

De voorlichtingsavond i.v.m. de oprichting zal tussen medio februari en eind februari
plaatsvinden.
Waarschijnlijk hebben wij voor de oprichting een voorlichting over een interessant onderwerp.
Wij zullen U hierover via een strookje en het Valkenswaards Weekblad informeren.
Na de oprichting komt er een convenant met de gemeente en zullen wij via de notaris een stichting
vormen.
Zoals U ziet hebben we ideeën genoeg, maar of deze ook kunnen worden uitgevoerd, ligt aan
jullie enthousiasme.
Deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door: Nefkens, Scooter Paleis, v/d Werff Zonwering,
Woondecoratie en een particulier. (Waarvoor onze hartelijke dank).
Alvast bedankt voor Uw medewerking/meedenken.
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