wijknieuws
Beste lezers van het wijknieuws,

Eleonora Wakkerman-Luijcks
Voorzitter wijkraad

Woensdag 14 maart jl. werd er in de Algemene Leden Vergadering een korte terugblik gepresenteerd
over het jaar 2017. Hierin kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Financiële, wijk gerelateerde en
onderwerpen die door wijkbewoners naar voren werden gebracht. Lees het korte verslag in deze nieuwsbrief.
Ook keken wij vooruit, samen met de aanwezigen, naar wat wij hopen te realiseren in 2018.
Na de pauze informeerde Marjolein Tillema de aanwezigen over Mobuur. Mobuur is het nieuwe vervoer binnen de
wijken de Naald en Kerschoten. Hier zijn wij als wijkraad erg trots op. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief en in de
tegelijk met deze nieuwsbrief verspreide folder.
Ik hoop dat u deze nieuwsbrief weer met veel plezier leest.

De opkomst was goed. Veel bewoners, wethouder stadsdeel
Noordwest
Mark Sandmann, raadsleden van verschillende politieke
partijen, wijkagent Ronald de Man, wijkbeheerder Koen Jager
en stadsdeelmanager Wim Bergink e.a. waren aanwezig. Onder
het genot van een drankje nam men plaats.
Na het welkomst woord van onze voorzitter Eleonora Wakkerman
werden alle stukken behandeld. Op de website kunt u deze
goedgekeurde stukken inzien. Ook het financiële gedeelte werd
nu officieel goedgekeurd door de leden (wijkbewoners).
De bestuursleden gaven een korte uitleg waar zij zoal mee bezig
zijn geweest in het afgelopen jaar en als je dat zo hoort is het
iets om trots op te zijn.
Wij gaan weer vol energie aan de gang om er voor de wijk
Kerschoten en zijn bewoners een mooi jaar van te maken. In het
jaarplan 2018 kunt u meer over de te verwachte acties lezen.

Wat doet de wijkraad voor u?
Regelmatig horen wij als bestuur: ”wijkraad? geen idee wat jullie
doen!” Daarom willen wij u in deze nieuwsbrief graag uitleggen
waar de wijkraad voor staat en welke rol het bestuur speelt.
De wijkraad Kerschoten is een belangrijke schakel tussen
gemeente en wijkbewoners. Over een onderwerp van belang
voor de wijk en/of de bewoners wordt de wijkraad om haar
mening gevraagd. Of wij geven ongevraagd advies aan de
gemeente e.a. over zaken die wij voor de wijk van belang vinden.
Hierbij kunt u denken aan vernieuwing van wegen, het openbaar
groen, de zorg, openbaar vervoer, het winkelcentrum. Dit alles
publiceren wij op onze website. Het is niet de bedoeling dat wij al
uw kleine vragen en problemen met de gemeente oplossen hier
achten wij uzelf zeker toe instaat. Het gaat om het grote algemene
belang. De wijkraad probeert zo goed mogelijk de mening van
bewoners bij de gemeente in te brengen. U heeft ons hier ook
voor gekozen. Als u hierin graag meebeslist kom dan eens met
één van ons praten. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom!
De wijk Kerschoten omvat het gebied tussen de Laan van
Kerschoten, de Koninginnelaan, de Anklaarseweg, het kanaal
tot aan de Zwitsal dan via de Vlijtseweg tot aan de Laan van
Kerschoten.

De beek de Leigraaf door Kerschoten
Zoals velen van u de laatste weken hebben gemerkt, zijn er
veel werkzaamheden in de wijk aan de gang rondom de (her)
aanleg van de beek, de Leigraaf. Onder andere het deel vanaf de
Edisonlaan de Marconistraat in, kan niet onopgemerkt gebleven
zijn. Ook rondom het Mercatorplein zijn de eerste stappen gezet.
Het deel van de beek dat vanaf De Veenkamp loopt, is gereed.
De aanpak van de volledige beek, dus tot aan de Grift, is naar
verwachting medio mei gereed. De verdere afwerking, waaronder
het aanplanten van divers groen en het plaatsen van een drietal
bruggetjes, zal volgen vanaf het voorjaar. De beek door het
winkelcentrum wordt aangelegd vanaf deze zomer.
Hou onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.
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Kort verslag van onze Algemene Leden
Vergadering op woensdag 14 maart

Ontwikkeling Aventus terrein
Na een aantal bijeenkomsten van de werkgroep “Groenstrook
Aventus” waarin diverse ideeën en wensen van wijkbewoners
aan bod zijn gekomen, is er eind vorig jaar een begin gemaakt
met de aanleg van het terrein. Met name na de aanleg van de
sporthallen, kon het voorterrein gelegen aan de Boerhaavestraat,
een opknapbeurt gebruiken. Na diverse overleggen waar naast
de werkgroep ook het Aventus en de Gemeente bij betrokken
waren, kon er een plan gepresenteerd worden waar een
ieder tevreden over was. Inmiddels is men begonnen met de
aanleg van het terrein. Het terrein krijgt een mooi, open, groen
karakter met een aantal actieve elementen, waar gewandeld
en gerecreëerd kan worden. Het is een mooie link met het
groene karakter van de wijk, en het naastgelegen Koningspark
Kerschoten. Wij zijn blij met deze prachtige samenwerking en
het mooie resultaat!

Samen werken
aan een dementievriendelijke wijk
Afgelopen 14 februari was er een eerste bijeenkomst over
dementie in de Veenkamp. Uit de grote opkomst bleek wel dat
er veel interesse is voor deze ziekte. Ruim 30 belangstellenden
waren aanwezig bij de bijeenkomst over de dementievriendelijke
wijk in de Veenkamp. Er waren buurtbewoners, professionals
en ondernemers uit de wijk. Zij lieten zich door Marlies van
Tongeren van het Geheugensteunpunt informeren over het
omgaan met mensen met dementie. “Ik heb er echt wat van
opgestoken” was een van de reacties. Naar aanleiding hiervan is
er besloten een vervolg bijeenkomst te organiseren. Die wordt
gehouden op dinsdagavond 17 april a.s. van 19.30 tot 21.30 uur
in de Veenkamp (inloop vanaf 19:00 uur) In deze bijeenkomst
gaan we de drie thema’s uitwerken. Doet u mee?
• Meedenken en doen in thema 1 Voorlichting
• Meedenken en doen in thema 2 Openbare ruimte
• Meedenken en doen in thema 3 Ondernemer
Interesse? Dan kunt u een mail sturen naar Jan van Eijk
buurtregisseur Noordwest J.vaneijk@stimenz.nl. U krijgt dan
van hem een nieuwsbrief met meer informatie over de thema’s.
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