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

Notulen vergadering 12 december 2016
Aanwezig:

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

1. Opening/Mededelingen.
Opening vergadering 19.30 uur. Marco opent voor de laatste keer als
voorzitter de laatste vergadering van het jaar.
Sylvia komt om 21.00 uur, na de vergadering afscheid nemen.
2. Vaststellen agenda.
Voorgesteld wordt om van sport- en ontmoetingsplaats en klankbordgroep
Oosterpark twee aparte onderwerpen te maken; punt 4 en punt 4a.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn reeds per mail goedgekeurd.
Actiepunten: allen afgehandeld m.u.v. evaluatie verkeersremmende
maatregelen (januari) en blauwalgbordje piratenschip (zomer).
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Voor de provinciale subsidieaanvraag is de ontvangstbevestiging binnen. Voor
de aanvraag voor het VSB fonds hebben Wil en Irma de voorbereidende
werkzaamheden gedaan; Irma zal A.I.V. korting uitzoeken en daarna de
aanvraag indienen. Hans en Irma gaan in januari kijken voor het
Oranjefonds.
Eind januari zal Pascal de volgende bijeenkomst organiseren voor de
werkgroep jongeren. Hans zal Sylvia op dit onderwerp vervangen.
4a. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark.
Het verslag over de eerste bijeenkomst is met alle leden besproken.
5. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.
Wij hebben onze visie op de nota van het College verstuurd. Onze visie kan
op Facebook worden geplaatst nadat het embargo van 13 december is
verstreken. We wachten even hoe e.e.a. door de gemeente in de publiciteit
wordt gebracht. Irma zal per mail Margreet Aldeweireldt eraan herinneren
dat Paul Loermans heeft beloofd de LBG te rehabiliteren.
6. Verlichting Park Kerkeveld/hangjongeren.
Naar aanleiding van een brief van een bewoonster uit De Lingert inzake
verlichting in het Oosterpark en hangjongeren bij het piratenschip wordt
besloten een mail te sturen naar Marleen Borgonjen (MeerVoormekaar) met
een cc. aan Pascal Jansen (gemeente) over hoe hiermee omgegaan moet/

kan worden. Bewoonster De Lingert zal worden geïnformeerd over de
reacties van beiden.
7. Hondenbeleid.
Alle bebording voor de speelweide en HUP is op orde. Met Lambert moeten
we nog een keer spreken over de regels op het speelveld; toezichthouders
kunnen poepende honden nu niet bekeuren, maar deze actie wordt volgend
jaar ingezet.
8. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.
Marleen Borgonjen zal een organisatieschema maken voor de beheerders en
zal hierover ook een artikel schrijven voor de eerstvolgende Kerkevelder.
9. Financiën.
Subsidiebevestiging 2017 is ontvangen.
10.Website, Facebook, Twitter.
Marco heeft met Vavendel gesproken, maar de offerte was voor ons veel te
hoog. Marco heeft nu een afspraak gemaakt bij Monkey Vision in Nijmegen.
Marco en Irma gaan daar op 6 januari praten.
Marco zal de inlogcodes voor Facebook en Twitter naar Irma sturen.
11.Bestuurszaken.
De papieren worden getekend voor de overdracht van het voorzitterschap
van Marco naar Rick. Irma zal deze versturen naar de KvK.
Er is contact geweest met een potentiele voorzitter maar helaas had deze
niet voldoende tijd beschikbaar. Er heeft zich inmiddels een geïnteresseerde
gemeld als mogelijk bestuurslid. We zullen haar uitnodigen voor de
vergadering van januari.
De bezorging van de Kerkevelders wordt door Wil overgenomen; hij krijgt de
gegevens van Marco gemaild. Irma zal in vervolg 25 extra wijkkranten
bestellen voor de wijk van Wil als reserve.
De PowerPoint presentatie voor het wijkberaad zal Marco doormailen naar
Rick. Irma en Rick zullen de presentatie maken en Irma gaat dit jaar
presenteren).
12.Rondvraag.
Nieuwjaarsreceptie: Rick en Irma.
Vergaderschema 2017 wordt iets aangepast en zal opnieuw worden
verzonden.
13.Sluiting vergadering 20.50 uur.
Aansluitend een kerstborrel in de bar en het afscheid van Marco en Sylvia.
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