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

Notulen vergadering 10 april 2017
Aanwezig:

Rick van den Helder (voorzitter), Hans Moesman, Wil Coenen, Aynur Narsap,
Bart va Keulen, Irma Kroeze (notulist).

1. Opening/Mededelingen.
Rick opent om 19.30 uur de vergadering en heet Bart en Aynur van harte welkom. Zij
komen mee luisteren om te zien wat zij voor het bestuur kunnen en willen
betekenen.
2. Vaststellen agenda.
Agenda akkoord.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen waren per mail goedgekeurd en staan al op website.
Actiepunten:
-Graag een ieders aandacht voor het tijdig lezen en beantwoorden van de mail.
-Hondenbeleid t.a.v. speelweide-naschrift: dit is met toezichthouders besproken en er
kan gewoon bekeurd worden wanneer mensen op de speelweide de opruimplicht
niet naleven.
-Jaarplan: gaat Rick nog maken.
4. Evaluatie wijkberaad.
Lage opkomst was enigszins teleurstellend. Oorzaken: lage sociale cohesie, reageren
via internet gemakkelijker, LBG moet meer info publiceren over de inhoud van het
wijkberaad. De tekst voor het verslag op de website wordt aangepast, waarna Hans
het zal plaatsen.
Tijdens het halfjaarlijks overleg vragen hoe andere LBG’s dit doen en hoe groot de
opkomst is. Volgend jaar wijkberaad als evenement op Facebook plaatsen.
Kerkevelders en verslagen vergaderingen via een link naar website plaatsen op
Facebook, zodat mensen kunnen zien wat we doen.
5. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Over de Provinciale Subsidie is nog geen nieuws. We zullen snel op zoek moeten gaan
naar aanvullende fondsen. Wil heeft contact opgenomen met de Heidemij en zij
zullen een afspraak maken. Irma heeft Spectrum gemaild met de vraag of zij ons
kunnen assisteren met het zoeken naar gelden. Wil zal zich verdiepen in “Stichting
Doen” en “Kern met pit”.
Het volgende overleg met de jongeren is op 9 mei a.s. in De Brink. Pascal zal alle
partijen uitnodigen. Irma, Hans en Rick zullen aanwezig zijn.

6. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark.
Niets meer vernomen van beleidsmedewerker Lambert van Beusekom. Irma heeft
hem gemaild om te informeren naar de informatieavond voor bewoners (zou eind
maart zijn) en gevraagd naar de laatste notulen.
7. Verlichting Park Kerkeveld/piratenschip.
Wethouder Loermans heeft tijdens het wijkberaad gezegd een proef te willen doen
met verlichting bij het piratenschip. We zullen dit via het PO navragen.
8. Hondenbeleid.
-De uitlaatregels op het hondenspeelveld zouden moeten worden aangepast in het
hondenbeleid. Naschrift: dit is met toezichthouders besproken en er kan gewoon
bekeurd worden wanneer mensen op de speelweide de opruimplicht niet naleven.
-Hondenoverlast Park Kerkeveld, rondom vijver en school-op PO bespreken.
-Bureau Toezicht zou laten weten wat het resultaat is van de verscherpte controles,
maar tot op heden hebben wij geen informatie ontvangen. Irma zal morgen de
“keet” van de toezichthouders bezoeken en dit bespreken.
9. Verkeer Kerkeveld.
Een aantal bewoners van De Meren 10e en Diemewei 40e straat hebben samen
overlegd wat men graag wel en niet zou willen met betrekking tot
verkeersmaatregelen. Samengevat wil men de snelheid graag verlaagd zien maar
geen al te rigoureuze maatregelen zoals het doorsnijden van de vijver. Een echte
gemene deler is er niet, de wensen en belangen zijn individueel. De gemeente heeft
een nieuw onafhankelijke bureau in de arm genomen (Royal Haskoning) die
aanstaande donderdag in de wijk aanwezig is voor een inventarisatie en bewoners
kunnen de onderzoekers aanspreken. Wil gaat hier donderdagochtend heen.
De LBG vraagt zich af of er ook bewoners zijn die opkomen voor de situatie rondom
school; daarvoor lijkt geen georganiseerde bewonersgroep te zijn. Onduidelijk is hoe
het met de extra inzet van Bureau Toezicht is gesteld. Irma zal dit morgen bij de keet
navragen.
Beleidsmedewerker verkeer Marcel Rutten is nogmaals gevraagd hoe het overleg
met de politie loopt inzake laseren in de 10e en 40e straat. We zullen dit ook op de
agenda voor het PO zetten.
De LBG zal een korte mail aan Marcel Rutten sturen met daarin de door ons
belangrijke punten (verkeer school, veiligheid fietsers) en de herhalen dat wij
betrokken willen zijn in het proces en geïnformeerd willen worden. Bart zal naar de
bijeenkomst in de avond gaan en ons informeren.
10. Financiën.
Nu de grote afschrijvingen voor de nieuwe website en het jaarabonnement voor de
server zijn afgeschreven is er ruim 800 euro in kas.
11. Website, Facebook, Twitter.
Website:
Hans heeft een korte uitleg gehad over het beheer van de website, maar het duurt
nog even om het onder de knie te krijgen, mogelijk met wat assistentie. Irma zal hem

een aantal artikelen/wijzigingen doorgeven.
Facebook:
Het aantal volgers blijft groeien: nu 658.
Twitter:
Groeit nauwelijks. Irma moet beheer nog steeds intensiveren.
12. Voorbereiden PO.
-Uitnodigingen gemeentelijke bijeenkomsten overdag voor LBG probleem
-Momenteel geen wijkagent in Zuid; waarom niet eerst een opvolger en dan pas
overplaatsen? Moeten wij dit zelf bij de politie aankaarten en zo ja bij wie?
-Proef verlichting bij piratenschip-stand van zaken.
-Inzet snelheidscontroles zou met politie worden besproken door Marcel Ruttenstand van zaken?
-Werkwijze Wegwijs-partijdigheid en “grappige” artikelen worden als zeer storend
ervaren. Hoewel de pers natuurlijk onafhankelijk is kan gemeente hierover wellicht
in gesprek gaan; tenslotte wordt de gemeentepagina er ook in gepubliceerd.
-Wijkberaad/wijkschouw: hoe doen andere LBG’s dat?
-Zwerfafval.
13. Bestuurszaken.
Bart van Keulen zal als interim-voorzitter de opvolger worden van Rick. Bart zal
voorlopig i.v.m. drukke werkzaamheden alleen de vergaderingen voorzitten en nog
geen projecten op zich nemen. Irma zal voorlopig de (pers-) contacten blijven doen.
Vanwege Bart’s persoonlijke belangen zal hij, wanneer er beslist moet worden over
het onderwerp ‘verkeer 10e straat”, niet mee stemmen. Dit conform de LBG statuten.
Rick zal binnenkort als gevolg van zijn veranderde werksituatie het bestuur verlaten.
Wel zal hij het project sport- en ontmoetingsplaats jongeren blijven doen en blijft hij
beschikbaar voor vragen op zijn eigen vakgebied.
Aynur wil zich graag inzetten voor het bestuur, maar zit in onzekere werkomstandigheden, waardoor ze haar beschikbaarheid nog niet goed kan inschatten.
Besloten wordt dat ze voorlopig gewoon mee gaat doen als bestuurslid omdat het
inwerken ook wel enige tijd vraagt. Taakverdeling projecten gaat altijd in overleg met
hele bestuur.
Irma geeft aan met het secretariaat, beheer Facebook/Twitter en de projecten
jongeren en Oosterpark (en een aantal privé zaken) momenteel wel aan haar taks te
zitten. Het wordt gewaardeerd wanneer andere bestuursleden kunnen bijspringen.
Irma zal een “welkomstpakket” mailen naar Aynur en Bart met recente notulen,
adressenlijst, enz.
Volgende vergadering bespreken hoe/wanneer de overdracht van Rick naar Bart
wordt georganiseerd.
14. Rondvraag.
Bart wil graag een eigen LBG e-mailadres. Irma zal dit regelen met Steal-IT.
Punten halfjaarlijks overleg LBG’s: zwerfafval, bijeenkomsten overdag, hondenbeleid
(hondenfolder), Wegwijs.

15. Sluiting vergadering 22.00 uur.

Volgende bijeenkomsten:
wo 12/4
di 9/5
ma 15/5

Actie

Bijeenkomst LBG’s
Werkgroep jongeren
PO-aansluitend verg.

19.45 uur
19.30 uur
19.30 uur

Brink
Brink
Brink

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Welkomstpakket Aynur en Bart
Sport jongeren-Subsidies:
Heidemij, Spectrum, Kern met Pit, St. Doen
Hondenbeleid t.a.v. speelweide bespreken
Blauwalg bordje piratenschip
Verslag evaluatie verkeersremmende
maatregelen
Jaarplan 2017 opstellen
Brief Rutten inzake Haskoning
Agenda PO naar Margreet
Actualiseren website
E-mailadres Bart regelen
Overschrijvingsformulier KvK

Wil en Irma
Irma, Hans, Rick
Allen

Wanneer

Irma
Allen
Irma
Irma/Wil

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

Irma
Irma
Rick? Zou jij dat niet
doen??
Rick
Irma
Irma
Hans en Irma
Irma
Irma

voorjaar
zomer 2017
z.s.m.
z.s.m
Voor 13/4
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
Volgende vergadering

