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

Notulen vergadering 10 oktober 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

Marco Roeleven (voorzitter), Hans Moesman, Rick van den Helder,
Wil Coenen, Irma Kroeze (notulist).
Sylvia van Laanen (ziek).
Margreet Aldeweireldt, Derk Venema.

1. Opening/Mededelingen.
Opening vergadering 19.30 uur.
Derk Venema, voorzitter LBG Huurlingsedam, zal om 20.30 uur aanschuiven inzake
het sport- en ontmoetingsplein.
2. Kennismaking met Margreet Aldeweireldt, wijkcontactadviseur.
Marco heet Margreet Aldeweireldt welkom als nieuwe wijkcontactadviseur.
Margreet is geboren en getogen in Wijchen, woont nu in de Saltshof. Ze werkt 34
uur: 18 uur als wijkcontactadviseur en 16 uur als afdelingssecretaresse. Er volgt een
voorstelronde door de bestuursleden van de LBG.
3. Vaststellen agenda.
Agenda akkoord, punten 6-7-8 worden besproken als Derk aanwezig is.
4. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn reeds per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
-Na enig aandringen door de LBG zijn de toezichthouders begonnen met het
surveilleren rond basisschool De Trinoom. Margreet heeft een overzicht
meegenomen van de acties van de toezichthouders tot nu toe. Vanaf volgende week
gaan de toezichthouders ook bekeuren. Indien nodig zal LBG op een later tijdstip de
wijkagent benaderen om te gaan laseren.
-Overgang van Maroli naar provider Steal-IT is gereed, factuur is betaald. Het
zoekprobleem met www. Is opgelost.
-Marco en Irma gaan vrijdag 14/10 naar Prode in Wijchen om te praten over een
simpel format voor een nieuwe website welke we zelf, met knippen/plakken,
kunnen invullen.
-Marco heeft Pim Verbeeten laten weten dat hij gaat stoppen als voorzitter en
gevraagd of hij vanuit zijn netwerk in de wijk wil meedenken over een vervanger.
-Publicatie nieuwe hondenbeleid is herhaald. Wil heeft uit Oostenrijk een
gesponsorde hondenfolder meegenomen, wellicht een idee voor Wijchen. Irma zal
dit aan Lambert van Beusekom overhandigen.

5. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.
LBG heeft het gesprek met wethouder Loermans als eerlijk en open ervaren.
Wethouder gaf fouten in het gevoerde proces toe en was tevreden over de soms
kritische opstelling van de LBG. Hij zal bij het publiceren van de resultaten van de
enquête ook iets zeggen over de positie van de LBG, dit gezien de soms negatieve
reacties vanuit de wijk op de rol van de LBG.
Margreet zal spoedig laten weten wanneer de presentatie van de uitkomsten
verkeersenquête aan de werkgroep is (19 okt?). Wil is verhinderd, Sylvia kan nooit op
woensdag. Hans, Irma, Marco, Rick gaan.
Alle verkeersremmende maatregelen zijn gereed. Afgesproken is dat er na 6
maanden zal worden geëvalueerd of de maatregelen (drempels/paaltjes) resultaat
hebben. De LBG zal dit op de agenda zetten voor januari.
De grote stenen op de kruising Woordsestraat/de Meren geven een onrustig beeld,
wat de kruising onoverzichtelijk maakt. Ook dit zullen we tijdens de evaluatie
bespreken, om nu het proces omtrent de enquête niet te verstoren.
6. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
7. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark.
8. Provinciale subsidie leefbaarheid.
Voor deze drie onderwerpen schuift Derk Venema aan namens de LBG
Huurlingsedam. Hij wordt kort bijgepraat over de historie en inhoud van het plan
voor een sport en ontmoetingsplein voor jongeren. De volgende werkafspraken zijn
gemaakt:
-Irma belt Tim Smit van de provincie om te vragen of het verstandig is de subsidie
aanvraag te splitsen in twee delen om zo mogelijk meer kans te maken. Zij zal dit
doorgeven aan Derk.
-Margreet vraagt aan projectleider bouw Huurlingsedam of geld voor een
jongerenplek aldaar kan worden besteed in het Oosterpark.
-Er is onduidelijkheid over het tijdspad inzake de herinrichting Oosterpark; Lambert
van Beusekom had het over uitvoering in 2017, Paul Loermans over 2018. Margreet
zal dit navragen.
-Rick geeft aan dat skaten vanaf nu een olympische sport is. Wellicht is daar iets mee
te doen. Hij zal voor subsidie kijken bij NOC/NSF, de skatebond en het Nationaal
Sportfonds. Hans zal kijken bij het Oranje Fonds. Derk zal uitzoeken of Jantje Beton
en de Rabobank mogelijkheden hebben. Wil zal de site van de provincie nakijken op
verder subsidiemogelijkheden. Andere bronnen kunnen nog zijn Lions Wijchen,
Jan Linders, Winkelcentrum Zuiderpoort, (leden van) MKB.
Irma zal kijken of Bea Schouten iets kan betekenen bij deze aanvraag.
Derk verlaat de vergadering.
9. Hondenbeleid.
Beleidsmedewerker Lambert van Beusekom heeft na de zomervakantie zoals
afgesproken de publicatie van het nieuwe hondenbeleid nogmaals geplaatst in
Wegwijs. Hondenbezitters zijn ook per brief geïnformeerd over het nieuwe beleid.
De bebording van het hondenspeelveld bij de Woordsestraat is niet duidelijk.
Leerlingen van de Trinoom gingen daar spelen vanwege het bord “speelweide”. Irma
heeft de school geïnformeerd dat dit niet de bedoeling is en de gemeente gevraagd

de bebording aan te passen: 1 x bord hondentoilet (zonder speelweide) en 1 x bord
hondenspeelweide (zonder bord hondentoilet).
10. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.
In de week van de veiligheid, op 12 oktober, zal men een ‘boef’ de wijk insturen om
aandacht te vragen voor de whatsappgroepen.
11. Wijkcentrum De Brink
Marco is naar een bijeenkomst geweest over de toekomst van De Brink. De opkomst
was bedroevend laag. Bestuur wil na 5 jaar graag wisselen. Is er wel behoefte aan
een wijkcentrum met veel activiteiten? Marleen Bourgonjen (Meervoormelkaar) zal
e.e.a. gaan uitwerken in een verslag.
12. Financiën.
Saldo is nu ongeveer 1400 euro. Er zal nog een investering moeten worden gedaan in
het opzetten van een nieuw raamwerk voor de website. Marco hoopt dat te kunnen
doen voor ongeveer 500 euro. Het is wel goed te investeren, want wanneer er te veel
op de bankrekening staat lopen we het risico dat de subsidie wordt gekort.
Irma vraagt of Wil de penningmeester van de Huurlingsedam, Rutger Vloet, heeft
gemaild. Wil weet van niets, Irma kijkt na (naschrift: fout van Irma, mail alsnog naar
Wil gestuurd).
13. Website, Facebook, Twitter.
Marco en Irma dringen erop aan dat alle leden van de LBG zich aanmelden voor
Facebook, omdat dit hét medium is voor wat er speelt in de wijk.
14. Rondvraag.
-Blauwalg Wijchens Meer: Jan Jansen heeft beloofd volgend seizoen een bordje te
plaatsen bij het piratenschip.
-Surveilleren tegen foutparkeren Trinoom-reeds besproken. Margreet vraagt na of
de toezichthouders voor Kerkeveld bevoegd zijn te bekeuren.
-Borden ecologische zone worden deze week geplaatst (naschrift: zijn geplaatst).
-Vangnet zwerfafval: Jan Janssen zal Patricia vragen wanneer ze terug is van vakantie.
(Naschrift: is geplaatst.)
-Vrachtverkeer De Meren 10e straat naar De Gamert; het is een tijdje minder geweest
maar nu wordt er weer geklaagd over meer vrachtverkeer. Margreet zal dit
nogmaals aankaarten bij Adri Cocu.
15. Bestuurszaken.
Vertrek Marco:
Vervanging van Marco moet worden geregeld want de Stichting mag niet zonder
voorzitter blijven. Marco heeft Pim Verbeeten (fractievoorzitter K8W) gevraagd of hij
iemand weet. Irma zal Gerard Hendriks (oud wethouder CDA) vragen mee te denken.
Rick geeft aan eventueel als interim voorzitter te willen fungeren zodat de Stichting
administratief door kan.
Irma en Marco geven aan bij de overige bestuursleden op bepaalde onderwerpen
soms initiatief te missen. Ieder bestuurslid moet bereid zijn projecten (mede) te

dragen, uiteraard in redelijkheid en overleg. Bestuurswerk is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. En wie tijdelijk door omstandigheden niet de mogelijkheid ziet iets op te
pakken wordt verzocht dit te bespreken/aan te geven.
Hoe omgaan met belangenverstrengeling.
Vanwege afwezigheid van Sylvia wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
Werkafspraken/taakverdeling.
Dit wordt volgende vergadering besproken.
Onderwerpen Kerkevelder november:
Inleiding (incl. bekendmaking vertrek)
Beestenbende met foto
Uitkomsten enquête verkeer (indien bekend)
Jongeren
Herinrichting Oosterpark
Bebording hondenveld
Terugkoppeling wijkschouw
Verkeer rondom Trinoom
Nieuwe website (indien gereed)
Irma zal Kerkeveld Orkest en Brink informeren

Marco
Marco vraagt Inge Toth
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma

16. Sluiting vergadering 22.00 uur.
Volgende LBG vergaderingen:
Woe 19 okt Presentatie werkgroep verkeer
Woe 2 nov. Halfjaarlijks overleg LBG’s
Ma 14 nov. Reguliere vergadering

19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Marco, Irma, Hans.
Irma, Rick.
Allen.

Actie

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Wijkagent verzoeken te laseren
Gesprek Prode
Nieuwe voorzitter werven
via Pim Verbeeten
via Gerard Hendriks
Datum presentatie verkeer uitzoeken
Sport jongeren subsidie Provincie
Fondsen zoeken
Projectleider H’dam vragen naar budget
Tim Smit inzake splitsen aanvraag subsidie
Hondenfolder Oostenrijk naar Lambert
Blauwalg bordje piratenschip
Evaluatie verkeersremmende maatregelen
Stenen op kruising bespreken
Oosterpark-tijdspad herinrichting
Hondenspeelveld bebording-bewaken
Penningmeester Huurlingsedam adviseren
Aandacht voor bouwverkeer De Meren 10e
Kerkevelder schrijven
Brink en Kerkeveld Orkest informeren

Wanneer

Irma
Allen
Irma
Marco/Irma
Marco/Irma
Marco
Irma
Margreet
Irma
Hans/Wil/Rick/Derk
Margreet
Irma
Irma
Irma
allen

z.s.m.
altijd
indien nodig
14 oktober
z.s.m.

Margreet
Irma
Wil
Margreet
Marco/Irma
Irma

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

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
11/10
t.z.t.
zomer 2017
januari 2017

