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Betere Buurten in Coronatijd
Hopelijk gaat het goed met u en uw familie. Ons team vond het heel jammer dat we elkaar niet 
konden ontmoeten t ijdens de bijeenkomsten Betere Buurten Kerkveld en omgeving, die we vanwege 
de coronacrisis hebben afgeblazen. We zijn gelukkig allemaal gezond en hebben gewerkt aan nieuwe 
act ies om samen met u aan de slag te gaan met een buurt die past bij de bewoners en klaar is voor de 
toekomst.

We willen namelijk niet wachten totdat we weer wat mogen organiseren in de buurt. Tot die t ijd 
willen we graag digitaal en per post met u aan de slag. Doet u mee?

Het liefst  willen we u natuurlijk in de buurt ontmoeten. Zodra dat weer mag, krijgt  u daarvoor een 
uitnodiging. 

De buitenruimte in Kerkveld is aan vernieuwing toe. Hij past niet 
goed meer bij de wensen en het gebruik van bewoners.

Nu een deel van het riool en de bestrat ing wordt vervangen 
kunnen we dit  combineren met de vernieuwing van de omgeving.

Door zoveel mogelijk bewoners te spreken, ontdekken we wat er 
nodig is voor een buurt die past bij de bewoners, nu en in de 
toekomst. Alle ideeën en opmerkingen worden door onze 
ontwerpers zoveel mogelijk in het ontwerp gezet, dat we over 
een paar maanden aan de buurt laten zien.

Zo werken we samen aan een betere buurt ! 

Betere Buurten



Bouw- en ontwerpwedstrijd
Doe mee en maak een mooi ontwerp voor de buurt!

Voor wie?

Iedereen tussen de 5 en 18 jaar mag meedoen, met het hele gezin, als jullie tenminste in Kerkveld en 
omgeving wonen (zie de kaart  op de achterkant van dit  bericht). 

Wat?

Maak een ontwerp voor een straat, hofje, plantsoen of pleint je. Denk  bijvoorbeeld aan een tekening, 
een collage, een maquette, een filmpje, een verhaal of iets heel anders. E-mail het ontwerp of laat het 

achter in de buurtbrievenbus vóór 1 juni. 
Vergeet niet te vermelden over welk plekje in de 
buurt het gaat. Ook hebben we naam, 
telefoonnummer en eventueel e-mailadres nodig 
om contact op te nemen over het ontwerp.

Tips

Hier zijn nog wat t ips. Denk bijvoorbeeld aan 
ideeën waardoor mensen elkaar vaker 
ontmoeten, speelplekken, een groene plek, iets 
wat ervoor zorgt dat mensen meer gaan 
bewegen, iets waardoor je lekker kunt 
ontspannen of een mooi kunstwerk.

Onze ontwerpers hebben op www.ikbennieuwegein.nl/kerkveld digitale kaarten klaarstaan van uw 
straat/  woongebied voor iedereen die ze wil gebruiken. Let op dat het ontwerp uitvoerbaar is voor de 
gemeente, we kunnen helaas geen luchtschip of dierentuin bouwen in de buurt.

Prijs

Voor iedereen die meedoet hebben we een klein cadeautje. De winnaar mag met zijn hele familie 
(max 6 personen) naar een De Efteling. Als de coronamaatregelen voorbij zijn natuurlijk.

Presentat ie in de buurt

Alle ontwerpen die de gemeente uit  kan voeren, presenteren we aan de buurt. Buurtbewoners 
mogen dan kiezen wat ze het leukste idee voor de buurt vinden.



Meedoen
Meedoen kan op verschillende manieren: prik online een punt op de digitale buurtkaart , vul de 
vragenlijst  in of gooi uw idee in de buurtbrievenbus.

Prik een punt  op de kaart

Op www.ikbennieuwegein.nl/kerkveld vindt u de buurtkaart . Hierop prikt  u uw verbeterpunt voor de 
buurt en kunt u een foto achterlaten. Hier ziet u ook de ideeën en opmerkingen van andere bewoners 
(anoniem).

Vul de vragenlijst  in

We maken een belevingskaart van de buurt waarop we kunnen zien we waar veel mensen vaak zijn, 
wat favoriete plekken zijn en hoe de buurt gebruikt  wordt. Om de belevingskaart te maken hebben 
we informatie van u nodig. Wilt  u hiervoor deze vragenlijst  invullen? 
www.ikbennieuwegein.nl/belevingskaart. 

De Betere Buurtenbrievenbus

Op Kerkveld staat bij de waterpomp de Betere Buurtenbrievenbus voor iedereen die zijn of haar idee 
liever op papier doorgeeft  in plaats van online. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld het kaart je op de 
achterkant van dit  bericht. We kijken geregeld of we post hebben.

 Op de hoogte blijven
Wilt  u op de hoogte blijven van het project? Meld u dan aan 
op onze Facebookgroep of voor de digitale nieuwsbrief.

Facebook

Onze (besloten) facebookgroep vind u door op Facebook te 
zoeken naar de groep BBKerkveld. 

Digitale nieuwsbrief

Maximaal eens per maand versturen we een nieuwsbrief 
over dit  project. U meldt zich aan met een e-mail naar 
Kerkveld@nieuwegein.nl.

Natuurlijk sturen we ook geregeld een buurtbericht



Contact

Vul hier uw idee in

Mijn naam:

Mijn idee, plan, vraag of opmerking over de buurt:

U kunt mij bereiken via (telefoon/e-mail/adres):

Voeg gerust extra papier toe en lever uw bericht in in de buurtbrievenbus op Kerkveld

Vragen over Betere 
Buurten? 

Dan bereikt  u ons via:

Koen Baart (project leider 
Betere Buurten)

Kerkveld@nieuwegein.nl 

06 25719885

Melanie Gitz 
(wijkcoördinator) 

Kerkveld@nieuwegein.nl 

06 15068943

www.ikbennieuwegein.nl/
Kerkveld

Of deze besloten 
Facebookgroep: 
BBKerkveld
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