
 
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

______________________________________________________________________________________________________ 

Secretariaat: De Meren 1218,  6605 XM Wijchen,  e-mail secretariaat@kerkeveld.info, www.kerkeveld.info 
 
 
Notulen vergadering 11 september 2017  
 
Aanwezig: Bart van Keulen (voorzitter), Rick van den Helder, Hans Moesman,  
                   Aynur Narsap, Yvette Akkermans, Irma Kroeze (notulist). 
Afwezig:    Wil Coenen (vakantie).  
 

1. Opening/Mededelingen. 
Bart opent om 19.45 de vergadering en heet Yvette Akkermans welkom als nieuw 
bestuurslid. Er volgt een korte voorstelronde. Bart geeft aan te willen stoppen als 
bestuurslid, volgende vergadering is zijn laatste. Yvette zal voorzitterschap 
overnemen. Irma zal zorgen dat ze aan LBG mail en whatsappgroep wordt 
toegevoegd en een adressenlijst krijgt. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Agenda vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige vergadering/actiepunten. 
Notulen waren per mail goedgekeurd. 
Actiepunten: 
-Irma doet nog een keer een beroep op de collegialiteit: tijdig mail beantwoorden (en  
 in geval van nood is “geen tijd” ook een reactie. 
-Irma heeft even gewacht met maken afspraak BOA. Yvette wil wel mee. 
-Jaarplan en verslag evaluatie verkeersremmende maatregelen: Rick is er mee bezig. 
-Actualiseren website: zie punt 8 
 

4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.  
Op 28 augustus jl. zijn Rick en Irma naar overleg geweest. Stedon maakt 3 ontwerpen 
op basis van de wensen van jongeren. Besproken is: skate elementen van beton, 
ondergrond beton of (ivm kosten) asfalt, vorm baan mag vierkant, nieuwe JOP moet 
op dezelfde plek maar skatebaan locatie is bespreekbaar.  Presentatie ontwerpen is 
26 september in De Brink. LBG krijgt week daarvoor inzage. Er zal door LBG uitstel 
moeten worden gevraagd aan de Provincie ivm latere uitvoering. 
We zijn nog steeds bezorgd over de bodemgesteldheid in het Oosterpark. Pim 
Verbeeten is hier mee bezig en Titus Burgers zou hierover navraag doen bij Lambert 
van Beusekom. Dit moet geregeld zijn voordat de aanleg van de skatebaan begint! 
Daarom zal Irma Pim en Titus eind van de week contacten. Anders brief sturen aan 
de fracties. 
Irma en Rick zullen met de jongeren de werkgroep voetbalkooi opstarten. Irma zal 
Etienne van Meervoormekaar mailen en offerte opvragen bij Rien. Jongeren moeten 
zelf acties opzetten en gaan inspreken bij de raad om budget te verkrijgen. Pas 

http://www.kerkeveld.info/


daarna kan LBG weer een subsidietraject ingaan.  
 

5. Klankbordgroep herinrichting Oosterpark. 
Lambert is bezig met het schrijven van een informatienota. Bodemgesteldheid zie 
punt 4. 
 

6. Verlichting Park Kerkeveld/piratenschip. 
Hans Derksen heeft een mail en het handtekeningenformulier in de bus gekregen. 
Wij wachten daarop. 
 

7. Verkeer Kerkeveld. 
De informatievoorziening aan direct betrokkenen is nog steeds gebrekkig. LBG zal 
brief met deze strekking aan fracties sturen zodat het a.s. donderdag in de commissie 
besproken kan worden. Irma schrijft concept, iedereen graag dinsdag reageren. 
Brief van bewoner inzake vrachtverkeer besproken, bewoner doorverwijzen naar 
gemeente. 
 

8. Website, Facebook, Twitter. 
Website: 
Bart heeft site bijgewerkt en zal Hans e.e.a. uitleggen. Yvette zal daar bij 
aanschuiven. 
Facebook 693 vrienden (groeit nog steeds) 
Twitter 338 volgers 
 

9. Rondvraag. 
-Gesprek met Edit Hubers (BOA); Irma zal afspraak maken, indien mogelijk zal Yvette  
  erbij komen. 
-Hans en Irma zullen gesprek aangaan met Margreet en Nicoline inzake kruisjeslijst,  
  welke LBG’s doen wat en hoe kunnen we van elkaar leren. 
-Nota burgerparticipatie rondgestuurd: niemand heeft het gelezen. Yvette wil nota  
 nog graag ontvangen. 
 

10. Sluiting vergadering 21.55 uur. 
 
 

Volgende bijeenkomsten: 
 
do 14/9 Com.verg. verkeer Kerkeveld 19.30 uur Kasteel Irma, … 
di 26/9  Bijeenkomst ontwerp skate 19.00 uur Brink  Rick, Irma, Hans.  
ma 9/10 LBG vergadering  19.30 uur Brink  Allen. 
15/11  Halfjaarlijks LBG’s overleg 19.00 uur Bergharen Irma, .. 

 
 
 
 
 
 



ACTIEPUNTENLIJST 

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

Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden Allen  altijd 

Koffie afspraak Edith maken  Irma/Yvette t.z.t. 

Afspraak Margreet/Nicoline kruisjeslijst Irma z.s.m. 

Informatie naar Yvette 
toevoegen mail en whatsapp groep 

Irma 
Irma 

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

Verslag evaluatie verkeersremmende 
maatregelen 

Rick z.s.m. 

Jaarplan 2017 opstellen Rick z.s.m. 

Hans Derksen inzake verlichting Irma Na reactie Hans 

Jan Jansen inzake bandensporen langs HUP De 
Meren en maaien/snoeien bij piratenschip 

Irma bewaken 

Oosterpark bodemgesteldheid; Pim, Titus Irma z.s.m. 

Opstarten werkgroep voetbalkooi 
Offerte Rien vragen, Etienne contacten 

Irma z.s.m. 

Verkeer Kerkeveld brief fracties Irma 12/9 

Mail inzake vrachtverkeer beantwoorden Irma z.s.m. 

Webite bijwerken/overdragen Bart/Hans/Yvette 18/9 

 


