
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

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

Notulen vergadering 9 januari 2017  

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

Gast:  Aynur Nasap. 

1. Opening/Mededelingen.  
Nadat we bij De Brink voor een dichte deur stonden hebben wij gewacht op 
Agnes Meelker, die was uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Daarna zijn 
we op een thuisadres  gaan vergaderen.  Rick opent zijn eerste vergadering 
als voorzitter. Hij heet Aynur Nasap van harte welkom, die komt 
meeluisteren om te zien of een bestuursfunctie haar wat lijkt. Er volgt een 
voorstelronde. Aynur woont in De Lingert en is accountmanager MKB bij de 
Rabobank.  

2. Vaststellen agenda.  
Agenda akkoord. Hans heeft een toevoeging m.b.t. windenergie en zal dat 
tijdens de rondvraag bespreken.  

3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.  
Notulen zijn per abuis nog niet rondgestuurd. Dat zal morgen alsnog worden 
gedaan.  
Actiepunten: De meeste onderwerpen komen terug op deze agenda. Verder 
is het meeste afgehandeld m.u.v. evaluatie verkeersremmende maatregelen 
en stenen op kruising (maart), aanpassen hondenbeleid (later) en 
blauwalgbordje piratenschip (zomer).  

4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.  
De provinciale subsidieaanvraag 2016 is afgewezen i.v.m. bereiken 
subsidieplafond zoals wij al een beetje hadden verwacht. De aanvraag voor 
2017 kan door een fout bij de Provincie pas vanaf 15 januari worden 
ingediend.  
Voor de aanvraag voor het VSB fonds hebben Wil en Irma de voorbereidende 
werkzaamheden gedaan; Irma zal nog aantal vragen uitzoeken en daarna de 
aanvraag indienen. Hans en Irma gaan op 20 januari de aanvraag voor het 
Oranjefonds completeren. 
Aan Derk is gevraagd een lijst met mogelijke subsidieverstrekkers door te 
nemen. Hij gaat in ieder geval kijken naar Jantje Beton. 
Er moet nog eens met Pascal gesproken worden over BTW/Anbi. 
Op 24 januari is de volgende bijeenkomst van de werkgroep jongeren in De 
Brink; Hans, Rick en Irma gaan. We moeten met Els en Pascal spreken over 
diverse leveranciers zodat we alvast offertes kunnen vergelijken.  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5. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark.  
Er zal nog wel goed gekeken moeten worden naar de bodemgesteldheid in 
het Oosterpark, want in het concept plan staan de jongerenvoorzieningen 
gesitueerd in het meest natte deel van het park. Neemt de gemeente de 
eventuele bodemverbeteringen voor eigen rekening? 

6. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.  
Op de vraag of we op 1 februari gaan inspreken is de stemming unaniem: 
nee.  
Wel willen we op korte termijn een gesprek met Paul Loermans over de 
volgende punten:  
-waarom wordt de LBG onvoldoende geïnformeerd over het proces, met 
name over  
 de verkeerstromen en de mogelijke routes van de tweede ontsluiting met  
 bijbehorende verdeling van de verkeersdruk.  
-hoe gaat de inspraakavond verlopen?  
-wat doet de wethouder aan de rehabilitatie van de LBG en wat onderneemt 
hij  
 wanneer de LBG wederom mikpunt wordt tijdens deze bijeenkomst.  
-wat gaat de wethouder doen aan de onacceptabele dreiging door een 
bewoonster om  
 naam en adres van een bestuurslid bekend te maken op de Facebookpagina 
“geen  
 drempels”? Rick zal hierover een mail naar Paul sturen. Mogelijke data: 11, 
17, 18 of 20 januari a.s.  

7. Verlichting Park Kerkeveld/hangjongeren.  
Els Verbeek (MeerVoormekaar) zal het initiatief nemen voor een overleg met 
Pascal Jansen (gemeente) en LBG over dit onderwerp. 

8. Hondenbeleid.  
De uitlaatregels op het hondenspeelveld zouden moeten worden aangepast 
in het hondenbeleid. We pakken dit op als de agenda het toelaat.  

9. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.  
Artikel inzake het organisatieschema komt in de eerstvolgende Kerkevelder. 

10.Financiën. 
Alle facturen zijn betaald. Voldoende in kas. 

11.Website, Facebook, Twitter.  
Website:  
Marco en Irma zijn bij Monkey Vision (Tim Baltissen) in Nijmegen geweest. 
Marco regelt de technische kant met Steal-IT. Irma zal zorgen dat alle 
ontbrekende informatie en foto’s worden aangeleverd. Bouwen website zal 
ongeveer 10 dagen zijn. Tim zal huidige site “under construction” zetten.  
Mogelijke fonts: roboto of open sans. Naschrift: Unaniem is de keus gemaakt 
voor roboto. 
Facebook:  
Onze pagina heeft een tijdje teveel “open” gestaan waardoor er naast 



onafhankelijke nieuwsberichten (Wegwijs, Gelderlander) ook berichten 
werden geplaatst door actievoerders met onjuiste dan wel gekleurde 
informatie. Een paar mensen zijn middels een Pb geïnformeerd dat zij zich 
als gast en respectvol moeten gedragen en geen actie moeten voeren op 
onze Facebookpagina omdat wij onze neutraliteit willen bewaren. Na 
herhaalde waarschuwingen is één persoon (geen kerkevelder) verwijderd. 
Wij vinden discussie op onze Facebookpagina goed (wanneer dit met respect 
gebeurt) maar tolereren geen feitelijk onjuiste informatie of 
beschuldigingen over gebrek aan integriteit/partijdigheid. 

12.Bestuurszaken.  
Besloten wordt voorlopig geen werving te doen voor een nieuwe voorzitter 
en nieuwe bestuursleden. Dit om te voorkomen dat we aanmeldingen krijgen 
die alleen gericht zijn op eigenbelang m.b.t. de ontsluitingsperikelen. Als 
het weer rustiger is gaan we weer werven voor het algemeen wijkbelang. 

13.Rondvraag.  
-Twee data  voor overleg met alle LBG’s;  
  15 maart gaan Irma en Hans – agendapunten voor 20 februari aanleveren. 
  15 november gaan Irma en Rick  
-Vergaderschema 2017: 28 augustus wordt 21 augustus. 
-Windenergie is weer in het nieuws omdat Kernachtig Wijchen plannen heeft  
  voor Bijsterhuizen. LBG Woezik is hierover ontstemd omdat zij vinden dat 
dit niet  
  gaat volgens de gedragscode die is gemaakt binnen de Werkgroep 
Windenergie.   
  Deze informatie is ons door de LBG Woezik verstrekt omdat andere LBG’s 
mogelijk  
  ook tegen vergelijkbare ontwikkelingen aan kunnen lopen. Hans blijft dit 
volgen.  
-Wil gaat naar bijeenkomst over energie in ’t Mozaiek op  20 februari a.s.  
  van 13.00-18.00 uur.  

14.Sluiting vergadering 21.40 uur.  
 

Volgende bijeenkomsten: 
 
w 18 jan Paul Loermans  19.30 uur Gem.huis Allen 
wo 1 febr Inspraakavond verkeer 19.00 uur ’t Mozaïek  Allen 
di 24 jan Werkgroep jongeren  19.00 uur De Brink Irma, Hans, 
Rick 
ma 6 febr LBG vergadering  19.30 uur De Brink Allen  
wo 8 mrt Evaluatie paaltjes  19.30 uur volgt  Allen  
ma 13 mrt Wijkberaad   20.00 uur De Brink Allen  
wo 15 mrt Bijeenkomst LBG’s  19.30 uur volgt  Hans en Irma 



ACTIEPUNTENLIJST 

Actie Wie  Wanneer

Notulen maken Irma z.s.m.

Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden Allen altijd

Nieuwe website Monkey Vision 
Steal-IT 
Foto’s en teksten aanleveren 
Fonts beoordelen

Marco 
Irma 
Allen

z.s.m. 
week 2 
z.s.m.

Sport jongeren subsidie: 
aanvraag VSB  
Aanvraag Provincie  
Aanvraag Oranje Fonds 
Aanvraag Jantje Beton en anderen zoeken  
Anbi status uitzoeken met Pascal

 
Irma 

Hans/Irma 
Derk 
Irma

z.s.m 
z.s.m. 
15/1 
20/1 
z.s.m. 
24/2

Mail aan wethouder Loermans Rick/Irma z.s.m.

Hondenbeleid t.a.v. speelweide bespreken Irma voorjaar

Blauwalg bordje piratenschip Irma zomer 2017

Evaluatie verkeersremmende maatregelen  
Stenen op kruising bespreken

allen Was 1 febr 2017 -  
nieuwe datum 
opgevraagd

Park/schip/jongeren Irma z.s.m.

Kerkevelder 
Organisatieschema WhatsApp groepen  
Kamsalamander gesignaleerd 
25 stuks extra drukken

 
Irma 
Irma 
Irma

Volgende Kerkevelder 
idem  
idem

Vergaderschema aanpassen en mailen Irma z.s.m.


