
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

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

Notulen vergadering 11 januari 2016 

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

Afwezig: Wil Leseman (afgemeld). 

1. Opening. 
Voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder Sylvia van Laanen, 
nieuw (en oud) bestuurslid en Wil Coenen als penningmeester/ 
bestuurslid. Fijn om het nieuwe jaar in te gaan met nieuwe leden en 
nieuwe ideeën. Er volgt een voorstelronde.  

2. Vaststellen agenda. 
Agenda ongewijzigd.  

3. Notulen en actiepunten vorige vergadering.  
De notulen van 14 december jl. waren reeds per mail goedgekeurd. 
Actiepunten die blijven staan: 
-Rick persoonlijk stukje voor de website 
-wijkagent vragen te laseren rondom school (t.z.t.) 
-prullenbak skatebaan (doen als skateseizoen is begonnen) 
-Wil L. uitschrijven Rabo en KvK (gelijk met aanmelding Wil C.) 
-Toegankelijkheid minder validen (artikel komende Kerkevelder) 

4. Ontsluiting, doorstroming, bereikbaarheid Kerkeveld.  
Het is wederom druk op het secretariaat geweest rond de feestdagen 
vanwege de verkeersremmende maatregelen die de werkgroep 
verkeer en de gemeente hadden bedacht. Bewoners van De Meren 
10e straat zijn net als vorig jaar weer getrakteerd op getoeter. De LBG 
heeft hierover goed overleg gehad met politie, burgemeester 
Verheijen en wethouder Loermans over te ondernemen acties.  
Verder werd de Facebookpagina “Geen drempels” ineens weer actief 
en zette de naam van een van de bestuursleden op de site als zijnde 
verantwoordelijk voor de paaltjes. De LBG heeft de man achter de 
Facebookpagina uitgenodigd voor een gesprek, maar dat wilde hij 
niet. Uiteindelijk heeft hij de pagina wel aangepast door de naam van 
het bestuurslid te vervangen door “LBG”. Aanstaande woensdag is er 
een gesprek tussen gemeente, LBG en MeerWelzijn over de onrust in de 
wijk. 



Vanuit de werkgroep ‘ontsluiting, bereikbaarheid, doorstroming 
Kekerveld’ komen verontrustende berichten. Een aantal leden van de 
werkgroep kijkt niet naar het wijkbelang maar zit er uitsluitend voor 
eigenbelang (NIMBY). Deze mensen lijken over het algemeen ook geen 
achterban te hebben. Dit is niet conform de afspraken met de 
gemeente en draagt niet bij aan het democratisch proces omtrent 
een mogelijke tweede ontsluiting. De gemeente dient de vooraf 
gestelde kaders beter te bewaken. Los daarvan heeft de LBG er grote 
moeite mee dat er tegelijk met het optuigen van dit 
burgerparticipatieproject geen budget is vrij gemaakt. Tenslotte vindt 
de LBG dat, om het proces weer vlot te trekken, er zo spoedig mogelijk 
een enquête moet worden opgezet om eenduidig vast te stellen wat 
de wijkbewoners eigenlijk willen; een tweede ontsluiting of niet. Irma zal 
een conceptbrief opstellen en die rondsturen. Brief zal worden 
verstuurd naar wethouder Loermans en Marcel Rutten. 
Irma zal bij Marcel Rutten de notulen van de laatste werkgroep 
vergadering opvragen, want via-via is vernomen dat er enige 
onjuistheden in staan m.b.t. hetgeen door Hans en Irma in de 
vergadering is ingebracht. 
Een bewoner uit De Meren 10e straat heeft een onafhankelijk 
onderzoek over de verkeerssituatie in Kerkeveld laten doen door een 
verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland. Hierin staat dat voor 
de veiligheid in de wijk een tweede ontsluiting noodzakelijk is. Wij zullen 
een kopie van dit rapport ontvangen. 

5. Innovatiefonds.  
Ons bezwaar op de juryuitkomst is definitief afgewezen omdat ons 
bezwaar (door de zomervakantie) twee dagen te laat is ingediend. Op 
al onze argumenten is men niet ingegaan. De LBG vindt deze houding 
teleurstellend.  

6. Herinrichting Oosterpark/ontmoetingsplaats jongeren.  
De herinrichting van het Oosterpark is stopgezet omdat er geen geld 
voor is en de werkgroep uiteen viel. Wij gaan door met ons plan een 
sport- en ontmoetingsplaats te realiseren voor jongeren in Zuid. We 
gaan een gesprek organiseren met Wouter van den Boogaard (K8W) 
en een groep jongeren om te zien hoe we hiermee verder kunnen. 
Irma zal jongeren contacten en een gesprek arrangeren voor 2 of 4 
februari a.s. Vanuit de LBG zitten Marco, Sylvia en Irma erbij. 

7. Aanpassingen speelbeleid.  
Er ligt al een verzoek bij Marion van Waaijenburg om de LBG/
omwonenden te betrekken bij de beslissing de schoolpleinen buiten 
schooltijden open te stellen. Omdat er niets meer is vernomen zal Irma 
dat nogmaals vragen. 



 

8. Hondenbeleid.  
Hondenspeelveld bij De Slingert;  
Brief aan omwonenden is door Lambert verstuurd. 
Concept hondenbeleidsplan: 
Wachten op bericht van Lambert. 
Klachten over vieze HUP’s 
Slechts 2 bewoners hebben geklaagd. Hen is verzocht die klacht te 
melden bij de wijkbeheerder. We kijken het even aan. 

9. Rotonde Zuiderdreef-Kerkedreef.  
Marco, Irma en Rick hebben met Marcel Rutten (beleidsmedewerker 
verkeer) en Gijs Janssen (wijkagent) s’ morgens in de spits op de 
rotonde staan kijken. Gezien is dat de meeste automobilisten genoeg 
(soms laat) afremmen. Een enkeling schiet zonder afremmen de 
rotonde op. Het zicht op de fietspaden (ook bij “de muur”) is voor 
automobilisten voldoende. Geconstateerd is ook dat veel fietsers 
oversteken zonder te kijken, fietsverlichting niet in orde is en dat 
bromscooters zonder remmen/kijken de rotonde over rijden. De 
gezamenlijke conclusie is dat gevaarlijke situaties met name worden 
veroorzaakt door het gedrag van verkeersdeelnemers, niet door de 
inrichting van de rotonde. Het motto is nog steeds; voorrang moet je 
krijgen, niet nemen. In de volgende Kerkevelder zullen we hierover een 
artikel plaatsen. 

10.WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.  
Er zijn inmiddels 4 van de 5 WhatsApp borden bij de invalswegen van 
Kerkeveld geplaatst. Alleen bij het bruggetje in de Gamert moet er nog 
een worden geplaatst. Marco zal hierover de wijkbeheerder 
contacten. Er was één beheerder uit de Diemewei niet tevreden met 
de locatie van een bord. Hij zal via mail worden geïnformeerd over de 
besluitvorming hieromtrent.  
Er zijn inmiddels ongeveer 15 WhatsApp beheerders in Kerkeveld, die 
door Guido (projectleider) zijn ondergebracht in één beheerdersgroep. 
In de komende Kerkevelder zullen wij hieraan nogmaals aandacht 
besteden. 

11.Windenergie.  
Op 14 januari a.s. is er een informatieavond over het advies van de 
commissie windenergie. Op 21 januari a.s. zal het advies (geen 
plaatsing in Wijchen mogelijk) worden besproken in de 
commissievergadering van de gemeente. Wijchen wil in 2040 
energieneutraal zijn. Hiervoor is windenergie nodig. Wanneer de 
gemeente Wijchen geen locaties kan/wil aanwijzen, dan zou mogelijk 



de Raad van State locaties kunnen gaan bepalen.  

12.Financiën. 
Marco zal met Wil L. en Wil C. de overdracht van Rabobank en Kamer 
van Koophandel regelen. 

13.Website, Facebook, Twitter.  
Besloten wordt om voor een nieuwe provider te kiezen, te weten  
Steal-IT. Dit vanwege de ondersteuning die het secretariaat nodig heeft 
bij calamiteiten. Er zal met Steal-It worden besproken wat er in het 
contract moet worden geregeld. Daarna kan een contract worden 
opgesteld en ondertekend.  Wanneer alles gereed is bij Steal-IT zal 
Marco Maroli informeren over opzegging. 
Facebook heeft er tijdens de kersvakantie weer een aardig aantal 
volgers bij gekregen. Twitter blijft stabiel. 

14.Rondvraag. 
-Vergaderagenda: Irma verzoekt om de datum 5 september te  
 verzetten. Volgende vergadering bespreken. 
-Kopij Kerkevelder moet 22 februari gereed zijn als voorbereiding op het  
 wijkberaad. Onderwerpen: 
 Inleiding/verkiezingen Marco 
 Verkeer   Marco 
 WhatsApp   Marco 
 Jongeren   Irma 
 Rotonde   Irma 
 Toegankelijkheid  Rick 
 Hondenbeleid*  Irma 
 Windenergie*  Hans  *indien nieuws te melden 

15.Sluiting vergadering 22.30 uur. 
 

Bijeenkomsten: 
13/1 11.00 uur Wethouder/MeerWelzijn inzake onrust  Irma 

Volgende LBG vergadering: 
Maandag 22 februari  2016 aanvang 20.00 uur WC De Brink. 

   
ACTIEPUNTENLIJST 

Actie Wie  Wanneer
Notulen maken Irma z.s.m.

Mail 1 x per 2 dagen lezen/
beantwoorden

Allen vanaf heden



Informatie LBG naar Sylvia en Wil Irma z.s.m.

Informatief stukje voor website Rick, Sylvia, Wil z.s.m.

Wijkagent verzoeken te laseren Irma nader te bepalen

Wil L en Wil C. aanpassen Rabo en KvK Marco t.z.t.

Prullenbak skatebaan Marco als seizoen is

Contract Steal IT opvragen 
Maroli opzeggen

Irma 
Marco

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

Declaraties 2015 inleveren Irma z.s.m.

Jaarafsluiting maken Wil t.z.t.

Jongeren-en vd Bogaard uitnodigen Irma voor 2 of 4 febr.

Openstelling schoolpleinen navragen Irma z.s.m.

Toegankelijkheid minder validen Rick voor 22/2

Brief aan Loermans/Rutten inzake 
verkeerswerkgroep

Irma z.s.m.

Opvragen concept notulen werkgroep Irma z.s.m.

Concept hondenbeleid-stand Irma z.s.m.

5e WhatsApp bord Marco z.s.m.

Kerkevelder-artikelen schrijven Marco, Rick Irma, 
Hans

gereed 22/2

Zaalreserveringen checken Brink Peter z.s.m.


