
 
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

______________________________________________________________________________________________________ 

Secretariaat: De Meren 1218,  6605 XM Wijchen,  e-mail secretariaat@kerkeveld.info, www.kerkeveld.info 
 
Notulen vergadering 12 juni 2017  
 
Aanwezig: Bart van Keulen (voorzitter), Rick van den Helder, Hans Moesman,  

             Wil Coenen, Aynur Narsap, Irma Kroeze (notulist). 
 

1. Opening/Mededelingen. 
Bart opent de vergadering om 19.30 uur. 
Welkom aan Freek Kleinschiphorst, de nieuwe wijkagent voor Wijchen-Zuid/ 
Kerkeveld. Freek heeft de laatste twee jaar in Beuningen gewerkt als wijkagent. 
Helaas zullen we de wijkagent steeds minder zien in de wijk door andere 
prioriteitenstelling door de Landelijke Politie; was er vroeger één wijkagent op 5000 
inwoners, nu is dat 1:13.000 inwoners. Freek zal een stukje schrijven voor onze 
website en Facebookpagina om zichzelf te introduceren bij de wijkbewoners.  
Er is de laatste weken extra gecontroleerd (laser) op snelheid in Kerkeveld; hoewel 
ook Freek heeft gezien dat het erg druk is op sommige momenten, zijn er weinig 
echte overtredingen (meer dan 10 km te hard) geconstateerd. Met een aantal 
mensen is een goed gesprek gevoerd.  
De LBG laat weten het lastig te vinden dat de ene wijkagent vertrekt, zonder dat er al 
een opvolger bekend is. Er is dan geen enkele ingang meer voor de LBG, behalve 
0800-8844. Freek legt uit dat dit niet te voorkomen is.  
LBG en wijkagent zien uit naar een goede samenwerking en een open communicatie. 
 
Vervolgens is er een gesprek met een wijkbewoner die een aantal 
onregelmatigheden ter oren is gekomen inzake het proces rondom de tweede 
ontsluiting. Hierover heeft hij bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend. De LBG 
heeft kennis genomen van zijn informatie, maar ziet geen aanknopingspunten om 
verdere actie te ondernemen 
Bewoner wil verzoeken een milieuzone in te stellen in de wijk, hij ervaart overlast van 
oudere voertuigen die meer lawaai/uitstoot geven. De LBG zal dit verzoek niet 
steunen. Bewoner zal per mail over beide onderwerpen worden geïnformeerd. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Agenda akkoord. Irma verzoekt met nadruk iedereen te reageren op mail zoals dat is 
afgesproken, zodat haar werk niet eindeloos blijft liggen. 
 

3. Notulen vorige vergadering/actiepunten. 
Notulen waren per mail goedgekeurd. 
Actiepunten: 
-mail zoals besproken. 
-Jaarplan en verslag evaluatie verkeersremmende maatregelen: Rick  

http://www.kerkeveld.info/


-Actualiseren website: Hans en Bart 
 

4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.  
- Provinciale Subsidie: activiteitenplan is verstuurd. Wij zullen tzt Els vragen de 
activiteiten te begeleiden. Een verzoek om de feestelijke opening (mede) vorm te 
geven ligt er al. De LBG zal van alle activiteiten verslag doen, ook nodig voor 
verantwoording naar de Provincie. 
- Reactie Pascal op gestelde vragen nog maar deels binnen. We weten nog niet of het 
betonnen skate elementen mogen worden, hoe het zit met aanbod Rien Hut en hoe 
het loopt met de offerte aanvragen. 
-Inloopavond herinrichting Oosterpark was goed bezocht. Veel positieve reacties, 
zuinige reacties vanuit de hoek Natuur en Milieu, kritische reacties op de skatebaan 
vanuit aanwonenden Oosterweg. (Nachrift: interview Wijchense Omroep met Irma te 
zien op https://youtu.be/1gjxwcDshtE). 
-Gesprek met Els Verbeek/Meervoormekaar: er zijn irritaties ontstaan tussen Els en 
LBG door onduidelijke informatie/communicatie door Pascal Jansen. Dit is 
uitgesproken. Afgesproken is vanaf nu alle info in cc. aan elkaar door te geven zodat 
dit niet weer kan gebeuren. Pascal heeft een gesprek gehad met Els waarvan Els een 
verslag heeft gemaakt dat zou worden doorgestuurd naar de LBG (niet gebeurd). Els 
heeft dit verslag nu zelf naar de LBG gestuurd; een aantal zaken lijken de LBG niet 
juist en hierover zullen wij een brief sturen naar Pascal om te zorgen dat vanaf nu de 
verantwoordelijkheden/verwachtingen duidelijk zijn. In deze brief zullen we ook een 
aantal vragen over de voortgang van het project stellen om meer helderheid te 
krijgen in het proces.  
Met Els is verder afgesproken dat we na de zomervakantie een afspraak maken met 
Etienne om de plannen voor de voetbalkooi op te starten. 
 

5. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark. 
Inloopavond druk bezocht (zie punt 4). We zijn nog wel wat bezorgd over de 
bodemgesteldheid van het Oosterpark (nat!) maar dit is de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. 
 

6. Verlichting Park Kerkeveld/piratenschip. 
Irma zal Hans Derksen vragen een inventarisatie op naam/adres te maken met 
vermelding voor/tegen verlichting, zodat we dat kunnen doorgeven aan de 
gemeente. 
 

7. Hondenbeleid. 
Volgende vergadering bespreken. 
 

8. Verkeer Kerkeveld. 
Tweede aanwonenden vergadering; belangrijkste punten kort samengevat: 
- Er komen uniforme verkeersremmende maatregelen in de Diemewei 40e en  
  De Meren 10e straat. 
-Er wordt een schoolroute ingesteld; rechtsom de school zodat kinderen die  
  uitstappen direct op de stoep staan , verwijdering paaltjes bij De Slingert,  
  herinrichting voorterrein school (alleen nog fietsen en P leerkrachten). 



- Afsluiting van de 11e straat voor autoverkeer. 
- Er is gesproken over de aanleg van een rotonde ter vervanging van de T-splitsing.  
De LBG heeft er bezwaar tegen gemaakt dat deze laatste twee ingrijpende punten 
worden besproken zonder dat de bewoners van De Meren 11e straat zijn 
uitgenodigd. Jan Bakker zal overwegen dit voor volgende bijeenkomst wel te doen. 
Wederom vonden wij de presentatie van Haskoning niet volledig; vragen uit de 
vorige bijeenkomst werden niet meegenomen in de nieuwe presentatie, gevolgen 
voor achterliggende wijken niet onderzocht. Hierdoor is een derde bijeenkomst nodig 
en die is op 21 juni a.s. (Wil, Rick en Bart (op eigen titel) gaan. 
 
 

9. Periodiek overleg. 
Volgende vergadering bespreken. 
 

10. Financiën. 
Geen nieuws. Irma dient factuur in. 
 

11. Website, Facebook, Twitter. 
Website: 
Hans en Bart gaan website bijwerken: 
-Kerkevelder 
-notulen 
-aanpassen bestuur (Bart en Aynur schrijven stukje met pasfoto) 
-verslag wijkberaad 
-presentatie Patrick Aelmans 
Facebook: 
Het aantal volgers blijft groeien: vorige keer 658- nu 667. 
Twitter: 
Groeit nauwelijks.  
 

12. Wijkschouw verzet. 
Na zomer nieuwe datum plannen. 
 

13. Bestuurszaken. 
Bart van Keulen heeft het stokje van Rick overgenomen en zal als interim-voorzitter 
een jaar aanblijven. Na een half jaar evalueren, ook i.v.m. zijn nieuwe baan. Met de 
taken voorzitten vergaderingen en klankborden in de communicatie is zijn beperkte 
tijd gevuld. Nieuw mailadres is voorzitter@kerkeveld.info. 
Rick zal de eerstvolgende vergadering nog komen. Vanaf nu zal hij alleen de 
onderwerpen jongeren, herinrichting Oosterpark en verkeer volgen. Er hoeft niet 
gewacht te worden op zijn reacties. Volgende vergadering zal voorzitterschap 
worden overgedragen. Bij dringende zaken een Whatsapp sturen. 
Zoals afgesproken heeft Irma contact gehad met Yvette met de vraag of ze zich weer 
als bestuurslid zou willen inzetten. Wellicht wel, ze vond het goed dat we de vraag 
hadden neergelegd, maar eerst gaat ze lekker haar sabbatical jaar vol maken.  
 



14. Rondvraag. 
Vrijwilligersavond? Niemand wil gaan. 
Mail Boa’s over publiceren resultaten structurele toezicht bij school: wij willen graag 
de uitkomsten van de acties ontvangen zonder die te publiceren. 
Iedereen alvast een fijne zomervakantie! 
 

15. Sluiting vergadering 22.38 uur. 
 
 

Volgende bijeenkomsten: 
 
wo 21/6 Bewonersavond verkeer 19.30 uur Brink  Wil, Rick (Bart) 
ma 21/8 LBG vergadering  19.30 uur Brink  Allen 
 

ACTIEPUNTENLIJST 

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

Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden Allen  altijd 

Hondenbeleid t.a.v. speelweide bespreken  Irma najaar 

Blauwalg bordje piratenschip  Irma zomer 2017 

Verslag evaluatie verkeersremmende 
maatregelen 

Rick?  Voor 21/8 

Jaarplan 2017 opstellen Rick Voor 21/8 

Notulen PO naar Margreet Irma z.s.m. 

Actualiseren website Hans en Bart z.s.m. 

Overschrijvingsformulier KvK 
Bart kopie paspoort 

Irma 
Bart 

z.s.m. 

Mail aan Leo Irma z.s.m. 

Brief aan Pascal Janssen inzake communicatie 
skatebaan/Els 

Irma z.s.m. 

Mail Hans Derksen inzake verlichting Irma z.s.m. 

Mail naar Edith (BOA) Irma z.s.m. 

 


