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

Notulen vergadering 22 februari 2016
Aanwezig: Marco Roeleven (voorzitter), Hans Moesman, Peter Leenders,
Rick van den Helder, Wil Coenen, Irma Kroeze (notulist).
Afwezig:
Sylvia van Laanen (afgemeld)
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom. Sylvia heeft zich i.v.m. ziekte
afgemeld. Marco vraagt hoe de nieuwe bestuursleden de eerste
maand hebben ervaren. Rick en Wil geven aan dat er behoorlijk veel
mail binnenkomt. Wil vraagt of hij zelf alles moet bewaren, maar dat
hoeft niet; Irma bewaart op het secretariaat alle belangrijke stukken in
het archief. De onderlinge afspraak is dat iedereen één keer in de twee
dagen zijn mail leest en beantwoord. Heb je geen tijd of geen mening,
laat dat dan even weten, want dan kan Irma verder.
2. Vaststellen agenda.
Agenda ongewijzigd.
3. Notulen vorige vergadering:
Notulen zijn pas laat door iedereen goedgekeurd, behalve door Sylvia
(die nu ziek is). Besloten wordt de notulen nu goed te keuren. Peter zal
ze op de website plaatsen.
Actiepunten vorige vergadering:
- Mail 1 x per 2 dagen lezen/beantwoorden blijft staan.
- Sylvia z.s.m. persoonlijk stukje voor de website inleveren.
- wijkagent vragen te laseren rondom school (wanneer het lichter
wordt).
- prullenbak skatebaan (doen als skateseizoen is begonnen)
- 5e WhatsApp bord: bij bruggetje komt geen bord meer. Naschrift:
deze blijkt nu toch te zijn geplaatst.
- Naschrift: 30 km actie De Gamert op verzoek van Gerard Hendriks (als
het lichter wordt).
4. Vaststellen Kerkevelder.
Teksten zijn doorgenomen. Laatste artikel inzake verkeer wordt door
Irma aangepast zoals besproken en ter goedkeurig rondgestuurd.
Gaarne iedereen uiterlijk dinsdagavond reageren.
Marco heeft wat bezorgproblemen; Wil geeft aan in geval van nood

ook wel extra te willen bezorgen.
5. Voorbereiden wijkberaad.
Marco geeft aan het onderwerp ‘verkeer’ lastig te vinden, omdat hij
vreest dat dit direct reacties oproept uit de zaal. Besloten wordt het
onderwerp in de LBG-presentatie te noemen en direct te zeggen dat
aan het einde van de avond het onderwerp uitgebreid wordt
besproken. Marco heeft de Inhoud van zijn presentatie besproken en
zal de opmerkingen van de leden verwerken.
Irma zal draaiboek gereed maken en rondsturen; Peter bespreekt dit
met Joan van De Brink.
6. Ontsluiting, doorstroming, bereikbaarheid Kerkeveld.
Marleen Borgonjen van Meer Welzijn Wijchen heeft contact gehad met
dhr. van der Ven en hem mede namens de LBG uitgenodigd voor het
wijkberaad. Marleen zal zelf ook aanwezig zijn.
Bewoners van de 38e en 39e straat De Flier hebben een afspraak met
Paul Loermans over de veiligheid in hun straat. Het bevreemd ons dat
die bewoners niet hebben gereageerd op onze oproep voor het
houden van een 30 km-verkeersactie en dat zij LBG noch werkgroep
verkeer hebben benaderd. Hoewel zij het volste recht hebben de
wethouder rechtstreeks te benaderen is het jammer dat de wethouder
zich niet houdt aan de eerder gemaakte afspraak om eerst de LBG te
betrekken.
7. Sport- en ontmoetingsplek jongeren.
We hebben nog niets gehoord van Wouter van den Boogaard inzake
jongeren. Irma zal hem mailen, ook met betrekking tot het nieuwe
concept speelruimtebeleid.
8. Speelruimtebeleid (concept).
LBG vindt met name het onderwerp jeugd 12-19 jaar onderbelicht;
geen duidelijke plannen en onduidelijk hoeveel budget er is voor deze
(en de andere) leeftijdscategorie. Irma en Hans gaan
donderdagavond naar bijeenkomst, Meer in algemene zin: Kerkeveld is
goed bedeeld met speelvoorzieningen voor jongere kinderen, hoewel
er twee speelplekken verdwijnen (Lingert en bij Slingert).
Op Facebook een bericht plaatsen over de inloop voor bewoners op
zaterdag 27 februari.
9. Hondenbeleid (concept).
LBG is niet tevreden over het concept. Vreemd ook dat na onze
tekstuele/inhoudelijke opmerkingen (en van alle andere LBG’s) het
concept niet eerst is teruggekoppeld naar alle LBG’s maar direct naar
de raad wordt gestuurd. Dit doet geen recht aan onze inspanningen.
Wij zullen ons ongenoegen naar Lambert mailen vóór de bijeenkomst

met alle LBG’s.
Zaken die ontbreken en wel door ons zijn aangegeven, zoals o.a.
verbeterde communicatiebeleid naar burger (lees; hondenfolder),
omheinen alle HUP’s, begaanbaarheid HUP’s bij slecht weer (klinkers
i.p.v. schelpenpaden).
Irma, Rick en Peter gaan naar bijeenkomst met alle LBG’s op
22 maart (Marco probeert later aan te schuiven). Hans mailt Irma nog
even zijn punten t.a.v. hondenbeleid.
10. Halfjaarlijks overleg met alle LBG’s 22 maart a.s.
Als agendapunten zijn hondenbeleid en speelruimtebeleid al
ingebracht. Daarnaast willen we het onderwerp burgerparticipatie
bespreken. Ook zijn wij benieuwd welke LBG’s net zoals wij een
wijkberaad en wijkschouw organiseren. Wanneer anderen dat anders
aanpakken horen we graag hoe. Peter, Rick en Irma gaan, Marco
probeert later bij dit overleg aan te sluiten.
11. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.
In komende Kerkevelder staat een nieuwe oproep om aan te sluiten bij
de buurtgroepen en de beheerdersgroep. Marco doet op wijkberaad
de presentatie over WhatsApp groepen. Naschrift: wijkagent Gijs
Janssen houdt aansluitend een presentatie over de criminaliteitscijfers.
12. Windenergie.
Commissie windenergie is zeer ontevreden over hoe de raad de zaak
behandeld heeft. Advies commissie is (in afgezwakte vorm, norm 1000
m.) aangenomen. Verder moeten de initiatiefnemers draagvlak vinden
onder de direct aanwonenden; van draagvlak voor plaatsing van
windturbines is sprake bij een twee derde meerderheid.
LBG is van mening dat dit geen geschikt onderwerp is voor
burgerparticipatie (vanwege “nimby”; not in my backyard).
13. Financiën.
Marco zal een datum prikken om met Wil L. en Wil C. de overdracht
van Rabobank en Kamer van Koophandel te regelen. Naschrift:
overdracht maandag 29 februari a.s.
14. Website, Facebook, Twitter.
Website: voorstel Steal-IT is binnen; bespreekt Marco na vergadering
met Peter. Daarna zal Marco stukken tekenen en overgang regelen.
Website: Sylvia moet met spoed een stukje over haarzelf schrijven
omdat dit in de Kerkevelder wordt aangekondigd.
15. Rondvraag:
- Uit de vorige vergadering blijven staan:
vergaderagenda: Irma verzoekt om de datum 5 september te

verzetten.
- Johan Buunk heeft gevraagd naar de uitkomsten van de LBG
enquête van een paar jaar geleden. Marco zal dit opzoeken.
16. Sluiting vergadering 22.00 uur.

Bijeenkomsten:
25 febr.
27 febr.
22 maart

19.00 uur
12.30-13.30
19.30 uur

Kasteel
Kasteel
#1.02

Info speelruimtebeleid
Irma, Hans
Inloop speelruimtebeleid Hans, Irma
Halfjaarlijkse bijeenk.
Rick, Peter, Irma
(Marco)

Volgende LBG vergadering:
Maandag 14 maart 2016 aanvang 20.00 uur WC De Brink- wijkberaad- Allen!

ACTIEPUNTENLIJST
Actie

Wie

Wanneer

Notulen maken

Irma

z.s.m.

Mail 1 x per 2 dagen lezen/
beantwoorden

Allen

vanaf heden

Informatief stukje voor website

Sylvia

z.s.m.

Wijkagent verzoeken te laseren

Irma

Als het lichter wordt

Wil L en Wil C. aanpassen Rabo en KvK

Marco

z.s.m.

Prullenbak skatebaan

Marco

als seizoen is

Contract Steal IT tekenen/versturen
Maroli opzeggen

Marco
Marco

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

vd Bogaard mailen jongeren/
speelbeleid

Irma

z.s.m.

Artikel speelbeleid voor Facebook

Irma/Marco

z.s.m.

Hondenbeleid-Lambert mailen
Punten sturen voor 22/3

Irma
Hans

z.s.m.

Kerkevelder gereed en drukken

Irma

gereed 26/2

Wijkberaad draaiboek maken en naar
Peter sturen

Irma

z.s.m.

Overdracht financiën

Marco/Wil

29 febr.

Zaalreserveringen checken Brink

Peter

z.s.m.

Uitkomsten LBG enquête 2011 naar
Johan

Marco

z.s.m.

Gerard Hendriks inzake 30 km actie

Irma

Als het lichter wordt

