Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
___________________________________________________________________________________________________
Secretariaat: De Meren 1218, 6605 XM Wijchen, e-mail secretariaat@kerkeveld.info, www.kerkeveld.info

Notulen vergadering 23 mei 2016
Aanwezig: Marco Roeleven (voorzitter), Hans Moesman, Wil Coenen,
Rick van den Helder, Sylvia van Laanen, Irma Kroeze (notulist).
1. Opening.
20.00 uur opening.
Sylvia heeft zicht afgemeld, volgt de masterclass lokale politiek.
Peter Leenders heeft zijn bestuursfunctie en zijn functie als website
beheerder neergelegd. Hij zal nog wel assisteren bij de overgang naar
de nieuwe provider, waarvoor respect.
2. Vaststellen agenda.
Agenda ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering.
Notulen zijn goedgekeurd. Actiepunten:
Graag nogmaals aandacht voor het reageren op mail; dringend
verzoek minimaal 1 x per 2 dagen de mail te beantwoorden.
Verkeersactie De Gamert gaat niet door; te weinig draagvlak uit de
wijk. Irma zal Renske benaderen voor De Flier.
Marco gaat nieuwe afspraken maken m.b.t. het verhuizen van
provider.
4. Bestuurszaken.
We hebben een nieuwe website beheerder/designer nodig. In de
Kerkevelder komt een oproep voor een nieuwe vrijwilliger. Verder zal
Marco met Steal-IT overleggen of zij webbeheer doen of een goed
bedrijf weten. Het idee is om een simpel format te laten ontwerpen
waar wij zelf middels “knippen/plakken” documenten in kunnen
plaatsen.
5. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.
Een nieuwe episode van de drempelsoap is aangebroken. De
Drempels in De Diemewei zijn te hoog. Irma gaat Marcel Rutten bellen
met de volgende vragen:
-zijn er andere drempels gelegd dan eerder is afgesproken en zo ja
waarom?
-zullen de drempels worden aangepast?
-LBG betreurt het dat verkeer in Kerkeveld wederom negatief in het
nieuws is!

-wanneer worden de bestaande asfaltdrempels aangepast?
De resultaten van dit gesprek zullen worden geplaatst in De
Kerkevelder en op Facebook.
Verder wordt de LBG niet of met zeer veel vertraging geïnformeerd
over zaken vanuit de werkgroep. Onze functie als procesbewaker is zo
moeilijk waar te maken. Dit is zeer onbevredigend en niet zoals
afgesproken.
6. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Fabian heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering, waarvoor
compliment. Hij heeft hiermee de kranten gehaald en het onderwerp
weer op de agenda gezet. Helaas was de raad niet bereid de motie
aan te nemen waarbij Wijchen-Zuid prioriteit zou krijgen voor een
voorziening voor jongeren. Wel gaf wethouder Loermans toe dat Noord
beter bedeeld is dan Zuid. Diverse partijen gaven aan meer te willen
doen aan (een apart?) jongerenbeleid.
Wij blijven actie voeren; we gaan uitzoeken hoe het burgerinitiatief
werkt en hebben bij de gemeente opgevraagd waar alle JOP’s liggen
en waar de jongeren 12-19 jaar wonen in Wijchen om zo een analyse
te maken van de bestaande voorzieningen. Wordt vervolgd.
7. Hondenbeleid.
Hondenspeelveld is gereed, alleen het ingezaaide gras moet nog even
de kans krijgen. De bebording moet nog worden aangepast en er
moet nog een aansluiting worden gemaakt met het bestaande
tegelpad. Naschrift: dit wordt geregeld.
Stand van zaken van het hondenbeleid in het algemeen is onbekend,
evenals hoe dit gecommuniceerd gaat worden met de burger.
Naschrift: begin juni in het college, daarna gecommuniceerd via
Wegwijs en website gemeente (cc. Kerkevelder).
8. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.
Loopt goed, geen nieuws.
9. Kerkevelder.
Door de bestuursperikelen zijn we de planning van De Kerkevelder
even uit het oog verloren; het wordt krap! Gaarne iedereen uiterlijk
woensdagavond 21.00 uur reageren op de kopij. Irma zal de repro
bellen, zodat ze weten dat de kopij eraan komt en we de Kerkevelder
dit weekend kunnen bezorgen.
10. Wijkschouw 22 juni voorbereiden.
Onderwerpen:
-vangnet voor zwerfafval bij ingang van de wijk
-op- en afgang trottoirs, o.a. De Meren 15/16e straat en De Flier 31e
straat.

-jongerenoverlast park Kerkeveld
-hondenoverlast park Kerkeveld (toezicht?)
-parkeren in groenstroken en op trottoirs
-parkeren rondom school
Plus wat er door bewoners wordt aangemeld n.a.v. de oproep in De
Kerkevelder.
11. Periodiek Overleg.
-Lantarenpaal –geen reactie van gemeente (Rick stuurt Irma
situatieomschrijving met foto).
-Bureau toezicht: geen/heel laat reactie op klachten.
-parkeren in groenstroken.
-hondenbeleid
-hoe zit het met zelf autowassen op straat; is dit toegestaan in onze
gemeente?
-Advies over onze mogelijke vervolgacties m.b.t. sport- en
ontmoetingsplaats jongeren. Hoe kunnen we de aandacht
vasthouden, inspraakmomenten/procedures.
12. Financiën.
Alles in orde.
13. Website, Facebook, Twitter.
Dankzij de drempel soap weer veel nieuwe aanmeldingen, met name
op Facebook.
14. Rondvraag.
Vergadering van 5 september wordt verzet naar 29 augustus.
Vergadering van 20 juni wordt gebruikt om de wijkschouw voor te
bereiden, route fietsen ect. (Sylvia afwezig). Verzamelen om 19.30 bij
theehuis.
15. Sluiting vergadering 21.30 uur.
Volgende LBG vergadering:
Maandag 20 juni
voorbereid. wijkschouw 19.30 uur theehuis
Woensdag 22 juni
wijkschouw
19.00 uur theehuis
Maandag 27 juni
Periodiek Overleg
19.30 uur gemeentehuis
Maandag 29 augustus reguliere vergadering 20.00 uur De Brink.

Actie

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Wijkagent verzoeken te laseren

Irma
Allen
Irma

Wanneer
z.s.m.
vanaf heden!
later

Verkeersactie de Flier-Renske mailen
Overstap Maroli naar Steal-IT
Nieuwe webmaster werven
Marcel Rutten inzake drempels
Jongeren-gegevens uitzoeken
Printen lijsten
Hondenbeleid blijven volgen
Hondenspeelveld-oplevering volgen
Kerkevelder gereed en gedrukt
Kerkevelder bezorging
Wijkschouw voorbereiden
Uitnodigingen wijkschouw en PO
Lantarenpaal verhaal naar Irma

Irma
Marco
Marco/Irma
Irma
Irma
Marco
Irma
Irma
Irma
Marco
Irma
Irma
Rick

z.s.m.
Nieuwe datum
z.s.m.
z.s.m.
t.t.z.
t.z.t.
t.z.t.
t.z.t.
z.s.m.
weekend 28/29 mei
t.z.t.
z.s.m.
Voor 5 juni

