
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

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

Notulen vergadering 7 februari 2017  

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

1. Opening/Mededelingen.  
Rick opent om 19.30 uur de vergadering. Mevrouw Meelker heeft het gesprek 
met het bestuur afgezegd. Mevrouw Nasap heeft laten weten verhinderd te 
zijn. 
Iemand meldt steeds weer de website van de LBG als “permanent gesloten” 
aan bij google, er is niet te achterhalen wie dit doet.  

2. Vaststellen agenda.  
Agenda akkoord.  

3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.  
De meeste onderwerpen komen terug op deze agenda. Graag aandacht voor 
het tijdig lezen en beantwoorden van de mail. 

4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.  
De drie aangevraagde subsidies zijn in behandeling. Onbekend is hoe snel de 
fondsen een besluit nemen. Irma dacht het verslag van de werkgroep te 
hebben rondgestuurd maar niet iedereen is er zeker van dat hij het heeft 
gehad. Naschrift: is inmiddels verstuurd.  

5. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark.  
Volgende bijeenkomst 23 februari 19.30 uur-locatie volgt; Irma en Rick gaan. 

6. Verlichting Park Kerkeveld/piratenschip.  
Gemeente laat weten dat het beleid is geen verlichting te plaatsen in 
speeltuinen. Dit i.v.m. de mogelijk aanzuigende werking op hangjongeren.  
Afhandeling gemeente naar bewoonster toe laat te wensen over; de reactie 
leidde bij bewoonster tot de conclusie dat de gemeente betrokkenheid/
sociale controle niet stimuleert. Ook de manier waarop de LBG , na het 
onderwerp zelf te hebben aangekaart, niet werd betrokken in de afwegingen 
is niet netjes. Tenslotte moet de LBG het wel aan de achterban kunnen 
uitleggen. Wellicht laten we dit onderwerp terugkomen tijdens wijkberaad 
of wijkschouw. Zo kan de bewoner het probleem nader toelichten. 

7. Hondenbeleid.  
De uitlaatregels op het hondenspeelveld zouden moeten worden aangepast 
in het hondenbeleid. We pakken dit op als de agenda het toelaat.  
Er wordt regelmatig geklaagd over hondenoverlast (poep) rond de vijver, in 

http://www.kerkeveld.info


Park Kerkeveld en rond de school. Irma heeft bureau toezicht gemaild, die 
aangeven al meldingen te hebben ontvangen en extra te gaan controleren 
bij de genoemde locaties.  
Hondenoverlast zetten we op de agenda voor het wijkberaad.  
In algemene zin heeft de gemeente deze week aangekondigd meer te gaan 
controleren op hondenoverlast (aanlijnen en poep).  

8. WhatsApp buurtgroepen in Kerkeveld.  
Marleen Bourgonjen is benaderd over een artikel inzake het 
organisatieschema voor de eerstvolgende Kerkevelder.  

9. Ontsluiting, doorstroming bereikbaarheid Kerkeveld.  
Wij vonden de avond strak georganiseerd en redelijk respectvol verlopen. 
De persoonlijke aanval door één van de sprekers op een voormalig lid van de 
werkgroep verkeer vonden wij over de grens en onnodig. Daardoor voelde de 
ander zich zo geïntimideerd dat ze niet meer durfde in te spreken, wat 
natuurlijk nooit de bedoeling mag zijn. Iedere Kerkevelder heeft zich 
inmiddels de gelegenheid gehad om zijn/haar mening te geven over hoe men 
denkt over een tweede ontsluiting. Nu mag de politiek zich over dit 
vraagstuk gaan uitspreken.  
De bestuursleden van de LBG zullen de commissie- en raadsvergadering 
bezoeken.  
Met betrekking tot de evaluatie verkeersremmende maatregelen: hoewel de 
drempels (te) steil zijn gezien de richtlijnen, hebben ze zeker wel effect op 
het verlagen van de snelheid.  
Wij hebben wel vraagtekens over de uitvoering van de drempel De Meren 10e 
straat met de Woordsestraat: 
1) had dat niet beter samengevoegd kunnen worden met de volgende 
drempel tot  
     één langer verkeersplateau?  
2) had de versmalling niet beter nog smaller kunnen zijn zoals bij de 
paaltjes? Nu  
     passen er nog nét 2 auto’s langs elkaar maar dit gaat ten koste van de 
aandacht  
     voor  de fietsers.  
3) Belangrijk voor de veiligheid van fietsers is ook dat er tijdig wordt 
gemaaid. Vanwege de komende evaluatie zal aan bewoners uit de 10e en de 
40e staat worden gevraagd hoe zij terugkijken op de genomen maatregelen.  

10.Financiën. 
Bankboek hoeft volgens Margreet niet meer naar de gemeente. Wil zal wel 1 
x per jaar een bankboek maken voor intern gebruik. Subsidieaanvraag voor 
2018 is door Wil naar de gemeente verstuurd met een bijbehorend 
activiteitenplan. 

11.Website, Facebook, Twitter.  
Website:  
Dankzij de server van Monkey Vision was de website 1 februari jl. in de 
lucht. Steal-IT gaat ons volgende week omzetten naar een nieuwere server 



die het programma van Monkey Vision kan dragen. Irma is met Tim en Olaf 
bezig alle teksten bij te werken. Wanneer dat gereed is zullen Hans en Rick 
een afspraak maken om de kunst van het websitebeheer onder de knie te 
krijgen. Dit kan op de vrijdagen in de oneven weken en op 22-23-24 februari. 
Facebook:  
Dankzij alle verkeerstumult blijft het aantal volgers groeien.  
 
Twitter:  
Groeit nauwelijks. Irma moet beheer nog iets meer intensiveren. 

12.Voorbereiden wijkberaad. 
Aanwezigheid bevestigd: wethouder Loermans, Margreet Aldeweireldt, Jan 
Janssen (wijkbeheer), Gijs Janssen (wijkagent), dhr. Hassankhan (bureau 
toezicht). 
Zaalreservering is al geregeld. TV moet nog. Rick informeert bij Marco over 
de techniek. Rick stelt concept jaarplan op, Irma redigeert. Irma zal een 
concept programma voor de avond opstellen en rondsturen.  
Er zal een oproep komen voor het aanmelden van onderwerpen op Facebook, 
Twitter, website en wijkkrant. Mogelijk speciaal onderwerp voor wijkberaad: 
duurzame energie. Irma zal uitzoeken hoe de beleidsmedewerker van de 
gemeente heet (naschrift: Patrick Aelmans).  
Onderwerpen wijkberaad:  
-Herinrichting Oosterpark  
-Sport- en ontmoetingsplaats jongeren  
-Hondenoverlast  
En wat er verder vanuit de wijk wordt aangemeld.  
Het verkeer rondom school en het proces inzake de 2e ontsluiting zullen we 
niet op de agenda zetten; daarover is genoeg gezegd. 

13.Kerkevelder.  
Onderwerpen: 
-Inleiding (Rick)  
-Aankondiging wijkberaad, voorlopige agenda, strookje voor aanmelden  
-Hondenoverlast  
-Jongeren  
-WhatsApp organisatieschema  
-Verkeer rondom school  
Irma zal Kerkeveld Orkest en De Brink om kopij vragen. Eventueel artikel 
over duurzaamheid 
Tijdsplanning:  
Bezorgen weekend van 25/26 febr.  
Kopij naar drukker 20/2.  
Kopij gereed voor laatste controle 17 febr.  
Gaarne iedereen mailbox in de gaten houden! 

14.Rondvraag.  
Aanpassingen in vergaderschema-wordt opnieuw rondgestuurd. 
Kamsalamander gevonden in De Lingert: voor de website  
Agendapunten voor halfjaarlijks overleg met LBG’s:  



-Uitnodigingen voor bijeenkomsten overdag 
-Werkwijze Wegwijs 

15.Sluiting vergadering 21.40 uur.  
 

Volgende bijeenkomsten: 
 
wo 15 feb Commissieverg. Verkeer 19.30 uur Mozaïek Hans, Rick, Irma  
ma 20 feb Energietop   13-17 uur Kasteel  Wil 
di 21 feb Raadsverg. Verkeer  19.30 uur Mozaïek Allen  
do 23 feb Werkgroep Oosterpark 19.30 uur volgt  Rick, Irma 
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 teksten bijwerken en 
overzetten naar Steal-IT 
Teksten en menu’s controleren 
Afspraak inzake beheer website

Irma 

Allen  
Rick/Hans

Voor wijkberaad gereed 

Na bericht Irma  
t.z.t.

Sport jongeren; check verslag werkgroep Irma z.s.m

Verkeer; mailen 10e en 40e straat Irma z.s.m.

Hondenbeleid t.a.v. speelweide bespreken Irma voorjaar

Blauwalg bordje piratenschip Irma zomer 2017

Evaluatie verkeersremmende maatregelen allen 8 maart

Wijkberaad programma opstellen 
Oproep onderwerpen FB/T/website 
Power Point Presentatie 
Duurzaamheid-contactpersoon  
Marco vragen naar “klikker”  
Jaarplan opstellen

Irma 
Irma  
Rick/Irma  
Irma  
Rick  
Rick

z.s.m 
z.s.m. 
z.s.m. 
z.s.m. 
voor 15 maart 
z.s.m.

Kerkevelder 
Teksten schrijven/inleiding 
Organisatieschema WhatsApp groepen  
Kerkeveld Orkest en Brink kopij 
Bezorgers/bezorgdatum  
25 stuks extra drukken

 
Irma/Rick  
Irma/Marleen 
Irma  
Wil 
Irma

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

Vergaderschema aanpassen en mailen Irma z.s.m.


