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

Notulen vergadering 11 november 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

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

1. Opening/Mededelingen.
Opening vergadering 19.30 uur.
Sylvia heeft aangekondigd wegens gezondheidsredenen te stoppen als bestuurslid, ze
komt volgende vergadering afscheid nemen.
Derk Venema, voorzitter LBG Huurlingsedam, zal om 20.00 uur kort aanschuiven
inzake subsidie jongeren.
2. Vaststellen agenda.
Agenda akkoord.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn reeds per mail goedgekeurd.
Actiepunten: allen afgehandeld m.u.v. evaluatie verkeersremmende maatregelen
(januari) en laseren bij school (indien nodig).
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Locatie Oosterpark en budget 40.000 euro is door gemeente goedgekeurd.
De subsidieaanvraag voor de Provincie is gereed, Derk komt zo een handtekening
plaatsen onder de begeleidende brief.
Moeten wij als Stichting met Anbi verklaring belasting betalen? Moeten wij rekening
houden met de aanbestedingsnormen van de gemeente? Wil zal zich verdiepen in
Anbi. Besloten wordt eerst maar aandacht te richten op het binnenhalen van
subsidie. We gaan ons eerst richten op de volgende fondsen:
-Oranjefonds (Irma en Hans in januari)
-VSB Bank (Irma en Wil in december)
-Rabobank
Wil vraagt zich af of banken het wel waarderen wanneer we bij diverse banken
tegelijk subsidie aanvragen; men communiceert onderling veel. Irma zal dit eens
navragen bij Yvette Akkermans (oud-LBG en Rabo).
5. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.
Wij zeggen met elkaar: wat een soap. De brief aan de wijkbewoners gaf net zo min
verduidelijking als het stuk in de Wegwijs. En de belofte van Paul Loermans om de
LBG te rehabiliteren is hij tot nu toe niet nagekomen. Het wordt hoog tijd dat de

gegevens over de verkeersstromen bekend worden gemaakt (wie gaat waar heen).
Irma heeft Marcel hier al om gevraagd per mail, maar tot op heden is hier nog geen
antwoord op gekregen. Het ambtelijk advies zou begin november worden
uitgebracht, maar ook die termijn is al weer verstreken.
6. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark.
Eind november/begin december wordt de klankbordgroep bijeen geroepen. De
klankbordgroep is adviserend binnen het project; de gemeente maakt een plan en
neemt uiteindelijk de beslissing. (Naschrift: inmiddels een datumprikker ontvangen
van Lambert van Beusekom voor diverse data in december).
7. Kerkevelder.
Concept is rondgestuurd, paar kleine wijzigingen worden besproken. Irma zal de
definitieve versie nog eenmaal rondsturen. Iedereen dient uiterlijk zondag a.s. te
reageren.
I.v.m. tijdgebrek van Irma zal Wil de Kerkevelders bij de balie van het gemeentehuis
ophalen en naar Marco brengen. Marco zal bezorging regelen voor de eerste week
van december.
8. Hondenbeleid.
We zitten te wachten op nieuwe bebording voor de speelweide. Met Lambert
moeten we nog een keer spreken over de regels op het speelveld; toezichthouders
kunnen poepende honden nu niet bekeuren.
9. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.
In de Kerkevelder komt een oproep of er belangstelling is voor een bijeenkomst met
alle beheerders. (Naschrift: die blijkt op 16 november te zijn gehouden door Meer
Voormekaar, maar de LBG heeft geen uitnodiging gehad).
10. Financiën.
Saldo is nu ongeveer 1150 euro. Er komt nog een investering voor een nieuw
raamwerk voor de website, geschatte kosten 400 euro.
11. Website, Facebook, Twitter.
Nieuwe aanmeldingen voor Facebook gaat iets minder hard dan toen “verkeer” heel
actueel was.
Website: offerte Prode was veel te hoog. Marco heeft nu een offerte voor 395 euro
van een Monkey Vision uit Nijmegen. Irma geeft aan het voorbeeld een beetje
onrustig te vinden met al die verschuivende blokken. Er is weinig maatwerk aan, alle
voorbeelden zijn exact gelijk van opbouw. Marco zal een tweede offerte aanvragen
bij een Vavendel uit Wijchen.
12. Bestuurszaken.
Rick heeft aangeboden als interim voorzitter te willen fungeren. Bekend is dat er van
een voorzitter wordt verwacht dat hij op momenten adequaat zal moeten reageren.
In dat geval zal Irma bij dringende zaken een WhatsApp bericht te sturen. Marco zal
met Rick de KvK regelen.

Irma en Marco hebben 3 namen voor mogelijke opvolging voorzitterschap. Eén
kandidaat is bij een aantal bestuursleden bekend en zal als eerste worden benaderd.
Twee andere kandidaten werken beide bij een bekende bank. Irma zal Yvette eens
vragen of zij deze kandidaten kent.
Voorstel is een potentiele voorzitter eerst een half jaar te laten meelopen om te zien
of het van beide kanten “klikt” voordat we het Stichtingsbestuur weer aanpassen.
Verder gaan we, i.v.m. het vertrek van Sylvia ook werven voor aanvullende
bestuursleden.
Taken die moeten worden overgenomen:
* WhatsApp groep
door Irma
* Beheer Facebook en Twitter
Irma
* Bezorging Kerkevelders
Wil
* Presentatie wijkberaad
Rick/Irma
(naschrift: Marco gaarne power point presentatie overdragen )
13. Rondvraag.
Niets.
14. Sluiting vergadering 21.30 uur.
Volgende LBG vergaderingen:
Ma 8 dec.
Reguliere vergadering

Actie

19.30 uur
ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Wijkagent verzoeken te laseren
Offerte Vavendel
Nieuwe voorzitter
besproken kandidaat benaderen
informatie opvragen bij Yvette
KvK regelen
Sport jongeren subsidie Provincie aanvragen
Aanvraag VSB
Aanvraag Oranje Fonds
Aanvraag Rabobank
Anbi status uitzoeken
Yvette mailen inzake gelijktijdige aanvragen
Hondenfolder Oostenrijk naar Lambert
Hondenbeleid t.a.v. speelweide bespreken
Blauwalg bordje piratenschip
Evaluatie verkeersremmende maatregelen
Stenen op kruising bespreken
Hondenspeelveld bebording-bewaken
Kerkevelder gereed maken en verzenden
Wijkkrant ophalen
Wijkkrant bezorgen

Allen

Wanneer

Irma
Allen
Irma
Marco

z.s.m.
altijd
indien nodig
z.s.m.

Marco
Irma
Marco/Rick
Irma
Wil/Irma
Hans/Irma
Wil
Irma
Irma
Irma
Irma
allen

z.s.m.
z.s.m.
afhankelijk opvolging
11/10 verzenden
Dec.
Jan.
Jan.
z.s.m.
z.s.m.
t.z.t.
voorjaar
zomer 2017
januari 2017

Irma
Irma
Wil
Marco

t.z.t.
21/11
na telefoontje
eerste week dec.

