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

Notulen vergadering 29 augustus 2016
Aanwezig:
Afwezig:

Marco Roeleven (voorzitter), Hans Moesman, Rick van den
Helder, Sylvia van Laanen, Irma Kroeze (notulist).
Wil Coenen (vakantie).

1. Opening/Mededelingen.
20.00 uur. Marco heet iedereen welkom na de vakantie.
Marco kondigt aan dat hij binnen afzienbare tijd (december), na tien jaar, zal stoppen
met alle werkzaamheden voor de LBG.
2. Vaststellen agenda.
Agenda ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering.
Notulen zijn reeds goedgekeurd.
Actiepunten:
-Graag nogmaals het dringende verzoek minimaal 1 x per 2 dagen de
mail te beantwoorden!
-Wijkagent verzoeken te laseren: Irma zal eerst de toezichthouders
vragen de komende weken, zoals afgesproken tijdens de wijkschouw,
rond school te surveilleren. Indien nodig daarna de wijkagent
benaderen om eventueel te gaan laseren.
-Verkeersactie 30 km De Flier/Renske: wil nu even geen actie i.v.m. alle
commotie rondom de verkeersremmende maatregelen.
-Overgang van Maroli naar Steal-IT is gereed. Irma zal de factuur aan
Wil doorsturen voor betaling en met Werner contact opnemen inzake
www. (login).
-Werving nieuwe webmaster geen succes. Marco en Irma gaan een
afspraak maken bij Prode in Wijchen, voor een simpel format dat we
zelf met knippen/plakken kunnen invullen.
-De tijdens de wijkschouw gevraagde “afritjes” i.v.m toegankelijkheid minder validen
zijn gerealiseerd.
4. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.
We zijn met elkaar zeer ontevreden over het proces van burgerparticipatie zoals het
door gemeente en werkgroep wordt uitgevoerd. Zeer vreemd dat wij, als bewaker
van het proces, geen notulen van de werkgroep meer mogen publiceren en dat we
nauwelijks nog worden geïnformeerd, terwijl wij als LBG wel steeds door
wijkbewoners verantwoordelijk worden gehouden voor allerlei maatregelen waar wij
part nog deel aan hebben. Bijzonder vervelend zijn de onterechte aantijgingen over

eigenbelang, belangenverstrengeling, enz.
Onze gekozen onafhankelijke positie in deze kwestie wordt (ondanks onze herhaalde
communicatie hierover) blijkbaar onvoldoende begrepen door een aantal
wijkbewoners. Dit blijkt met name via uitingen op Facebook.
Besloten wordt niet meer te reageren naar gemeente/werkgroep en bewoners. Wij
gaan t.b.v. de komende enquête een flyer uitbrengen waarin we iedereen met een
neutrale tekst oproepen vooral wèl te gaan stemmen. Marco maakt een eerste
opzet, Irma zal het uitwerken. Irma zal Marcel Rutten vragen naar het wanneer en
het verloop van het proces m.b.t. de enquête.
Het verkeersplateau op de kruising Woordsestraat-De Meren 10e straat is er eigenlijk
niet veiliger op geworden voor fietsers, terwijl dat toch de opzet was. De stenen aan
de zijkant zijn erg groot en geven een onrustig verkeersbeeld. Fietspad ligt volgens
Rick eigenlijk te hoog. We laten het onderwerp voorlopig rusten zodat de focus nu
blijft liggen bij de enquête.
5. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Woensdag 14 september 19.00 uur is er een afspraak voor een verkennend gesprek
tussen Pascal Janssen, Els Verbeek (Meervoormekaar) en jongeren. Irma zal Fabian
vragen hoe het staat met aanwezigheid van jongeren en bij Pascal/Els verkennen
welke acties zij hebben ondernomen (Renate/Wouter uitgenodigd, Trinoom
benaderd?). LBG zal oproep plaatsen op Facebook en Irma zal flyers maken om aan
jongeren nabij de skatebaan uit te delen.
6. Hondenbeleid.
De publicatie van het nieuwe hondenbeleid is slecht getimed. Dit wordt erkend door
beleidsmedewerker Lambert van Beusekom. Hij zal na zomervakantie de publicatie
nogmaals plaatsen in Wegwijs. Hondenbezitters zijn ook per brief geïnformeerd over
het nieuwe beleid.
7. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.
Loopt goed, geen nieuws.
8. Kerkevelder.
Kerst (november).
9. Financiën.
Irma zal factuur Steal-IT doorsturen naar Wil voor betaling, evenals een factuur voor
kantoorbenodigdheden/actiemateriaal.
10. Website, Facebook, Twitter.
Aantal vrienden op Facebook blijft groeien, Twitter staat stil.
Website wordt naslagwerk (notulen, wijkkranten, algemene info) met wat actuele
artikelen, Facebook blijft het medium voor meest actuele informatie. Twitter is geen
prioriteit.

11. Rondvraag.
-Nog geen vervanger voor Marion? Irma zal navragen.
-Aanvangstijd van alle vergaderingen vanaf nu 19.30 uur.
-Blauwalg Wijchens Meer-nog steeds geen bordje bij piratenschip. Bewaken.
12. Sluiting vergadering 21.30 uur.
Volgende LBG vergaderingen:
Dond. 15 sept.
Jongeren/Pascal Janssen
Maandag 10 okt.
Reguliere vergadering

Actie

19.00 uur De Brink Sylvia, Irma
19.30 uur De Brink
Allen

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Toezichthouders surveillance Trinoom
Wijkagent verzoeken te laseren
Steal-IT inzake www.
Factuur betalen
Nieuwe webmaster werven/gesprek Prode
Nieuwe voorzitter werven
Marcel Rutten inzake enquête mailen
Flyer maken
Sport jongeren: Fabian, Els, Pascal mailen
Bericht FB/flyer
Hondenbeleid PR bewaken
Flyer verkeersenquête maken
Vervanging Marion navragen
Blauwalg bordje piratenschip bewaken

Wanneer

Irma
Allen
Irma
Irma
Irma
Wil
Marco/Irma

z.s.m.
vanaf heden!
z.s.m.
later
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Irma
Marco/Irma
Irma
Marco/Irma
Irma
Irma/Marco
Irma
Irma

z.s.m.
z.s.m.
t.z.t.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

