
	
	
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

___________________________________________________________________________________________________ 
Secretariaat: De Meren 1218,  6605 XM Wijchen,  e-mail secretariaat@kerkeveld.info, www.kerkeveld.info 
	
Notulen vergadering 11 april 2016  
	
Aanwezig:  Marco Roeleven (voorzitter), Hans Moesman, Peter Leenders,  

Rick van den Helder, Sylvia van Laanen, Wil Coenen,  
Irma Kroeze (notulist). 

 
1. Opening. 

20.00 uur opening. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Agenda ongewijzigd. 
 

3. Notulen vorige vergadering: 
Notulen februari zijn reeds goedgekeurd. Helaas zijn de notulen 
momenteel niet opvraagbaar op de website. Peter zal dit uitzoeken. 
Actiepunten vorige vergadering: 
- Mail 1 x per 2 dagen lezen/beantwoorden. Marco en Irma vinden het  
  belangrijk dat iedereen akkoord is met uitgaande post en dat 
  iedereen bij beslissingen is betrokken. Wij zijn immers met elkaar de  
  LBG en alle meningen tellen daarin evenredig mee. Soms vraagt de  
  actualiteit om een snelle reactie. Daarom nogmaals het verzoek om  
  tijdig te reageren op mail. En “geen mening” is ook een reactie. 
- wijkagent vragen te laseren rondom school (later) 
- 30 km actie De Gamert op verzoek van Gerard Hendriks-Irma zal hem  
  contacten. Voorwaarde is wel dat hij voldoende vrijwilligers kan  
  mobiliseren, de LBG faciliteert alleen maar.  
 

4. Evaluatie wijkberaad. 
Dankzij het onderwerp “verkeer” was de opkomst hoog. Helaas was de 
werkgroep verkeer zelf niet voltallig aanwezig om de eigen achterban 
te woord te staan. Jammer was ook dat het aanbieden van de 
handtekeningen voor een tweede ontsluiting niet, zoals was 
afgesproken, buiten het wijkgebouw heeft plaatsgevonden. 
Voor een volgend wijkberaad wellicht toch een microfoon regelen en 
even kijken naar het contrast van de presentatie i.v.m. de leesbaarheid 
achter in de zaal. 
Tijdens het overleg met alle LBG’s is gesproken over de “kruisjeslijst” en 
hoeveel LBG’s ook echt een wijkberaad en wijkschouw organiseren. 
Hoe kunnen de groepen leren van de aanpak van anderen. 
In dit kader is er a.s. donderdag een jaarvergadering van Noord. Irma, 
Sylvia en Peter willen zich wel aanmelden. Naschrift: LBG Noord zag ons 



liever een volgende keer langskomen. 
 

5. Ontsluiting, doorstroming, bereikbaarheid Kerkeveld. 
Naar aanleiding van onze kritische brief aan alle fracties inzake de 
procesgang is er een gesprek geweest met wethouder Loermans, Jan 
Bakker en Marcel Rutten. Ondanks ons verzoek het burgerparticipatie-
project stop te zetten wil de wethouder door met de werkgroep omdat 
hij ervan overtuigd is dat de werkgroep kan zorgen voor draagvlak. Dit 
terwijl er toch al een VVN rapport ligt en er 600 handtekeningen zijn 
aangeboden. Wij als LBG vinden het vooral belangrijk dat er snel 
duidelijkheid komt en dat er weer rust in de wijk komt. Het huidige 
proces met de werkgroep zorgt voor teveel verdeeldheid in de wijk. De 
wethouder heeft toegezegd dat de werkgroep voor de zomer advies 
uit moet brengen. Toegezegd is ook dat de gemeente zal zorgen voor 
communicatie over dit proces naar de wijk. 
In dit gesprek heeft Marcel Rutten verteld dat de drempels in de 
Diemewei op 23 april zullen worden aangebracht. Op de OW lijst staat 
echter juni. Irma zal dit navragen en tevens informeren naar de 
communicatie aan de wijk (Wegwijs/Kerkevelder). 
 

6. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren. 
Na ons verstuurde verslag is het wachten op reactie van Wouter van 
den Boogaard. Het aller belangrijkste is dat er eerst een geschikte 
locatie wordt gevonden. Het werven van jongeren/fondsen heeft tot 
die tijd geen zin.  
Er is een artikel naar de Wegwijs verstuurd, hopelijk komt daar een 
reactie op. Momenteel zit er geen politieke urgentie op dit onderwerp, 
terwijl toch het speelbeleidsplan in mei in de raad wordt behandeld. 
 

7. Hondenbeleid. 
Aanpassingen zijn door Lambert gepresenteerd. Belangrijkste wijziging: 
ook aanlijnen op uitlaatbermen. Er komt geen hondenfolder. We blijven 
het volgen. 
Er is nog geen nieuws inzake de aanleg van het hondenspeelveld. 
 

8. Parkeerbeleid. 
Onze bevindingen inzake het concept-parkeerbeleid zijn naar Colette 
Bitter verstuurd. 
Er is in september vorig jaar een vraag neergelegd bij bureau toezicht 
over parkeren op de stoep. Die is vorige week pas (deels) beantwoord. 
Kennelijk mag parkeren in de groenzones, althans; er wordt niet op 
bekeurd. Besloten wordt de mail door te sturen naar Colette Bitter met 
de vraag of Colette dit kan toelichten. 
 

9. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld. 
Het WhatsApp buurtsysteem werkt goed. Vorige week is er een aantal 
malen een verdachte auto gesignaleerd in de Huurlingsedam, 



waarvan de inzittenden veel interesse hadden in bepaalde 
automerken. Na contact met de politie zijn de verdachten 
aangehouden. Een mooi resultaat! 
 

10. Wijkschouw. 
De wijkschouw staat dit jaar gepland voor 20 juni a.s. 
Tijdsplanning: 
Wijkschouw    20 juni 
Vragen bij Marion   6 juni 
Reacties bewoners uiterlijk 30 mei 
Bezorgen Kerkevelder  20-22 mei 
Kopij naar repro   12 mei 
Onderwerpen: 
-Parkeren groenstroken/trottoirs 
-Poepoverlast park Kerkeveld 
 Uit eerdere notulen: 
-ganzen? 
-toegankelijkheid minder validen? 
-hangjongeren park Kerkeveld/jongeren Zuid 
Onderwerpen Kerkevelder: 
Inleiding-Marco 
Verkeer-Marco 
Jongeren-Irma 
Hondenspeelveld-Irma 
Aankondiging wijkschouw-Irma 
 

11. Financiën. 
Subsidie 2016 is binnen. Rekening wijkberaad is voldaan. 
 

12. Website, Facebook, Twitter. 
Website: Het contract met Steal-IT is getekend. Bij Steal-IT is alles 
gereed. Marco zal bij Maroli opzeggen en de benodigde gegevens 
voor de overgang opvragen. Voorstel is om op 25 mei over te gaan, 
omdat het dan toch vakantie is. 
Peter zal op de website zijn ‘credits’ verwijderen, zoals al eerder 
afgesproken. 
 

13. Rondvraag: 
*Uit de vorige vergadering blijven staan:  
  vergaderagenda: Irma verzoekt om de datum 5 september te 
   verzetten.  
*Moeten we weer eens een PO afspreken? 
  Voorstel om Marion voor 27 juni of 4 juli uit te nodigen. Onderwerpen:    
  sport- en ontmoetingsplaats jongeren, parkeren in wijk, beantwoorden  
  vragen door bureau toezicht traag,  
*Halfjaarlijks overleg met alle LBG’s: notulen door iedereen akkoord. 
*Uitnodiging CDA over wonen: als LBG gaan we niet. 



*Verzoek om meetgegevens verkeer voor een werkstuk: op de site LBG  
  of opvragen via Marcel Rutten. 
 

14. Sluiting vergadering 22.00 uur. 
 
 

Volgende LBG vergadering:  
Maandag 23 mei  2016 aanvang 20.00 uur Wijkcentrum De Brink. 
 
   

ACTIEPUNTENLIJST 
Actie Wie   Wanneer 
Notulen maken Irma z.s.m. 
Mail 1 x per 2 dagen 
lezen/beantwoorden 

Allen  vanaf heden! 

Website credits verwijderen Peter z.s.m. 
Wijkagent verzoeken te laseren Irma later 
Verkeersactie Gamert-Gerard mailen Irma z.s.m. 
LBG Noord contacten  
Jaaroverleg bezoeken 

Irma 
Irma/Sylvia/Peter 

z.s.m. 
14 april 

Communicatie door gemeente inzake 
werkgroep verkeer bewaken 

Irma/Marco Na 13 april 

Overstap Maroli naar Steal-IT Marco Na 25 april 
Marcel Rutten inzake datum drempels Irma z.s.m. 
Wouter vd B inzake belang locatie Irma z.s.m. 
Hondenbeleid blijven volgen 
Hondenspeelveld-idem 

Irma 
Irma 

t.z.t. 
t.z.t. 

Colette Bitter inzake parkeren groen Irma z.s.m. 
Wijkschouw voorbereiden 
Kerkevelder voorbereiden 

Marco/Irma 
Marco/Irma 

t.z.t. 
12 mei kopij gereed 

Uitnodigingen wijkschouw en PO Irma z.s.m. 
 


