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

Notulen vergadering 9 oktober 2017
Aanwezig: Rick van den Helder (voorzitter), Hans Moesman, Wil Coenen,
Irma Kroeze (notulist).
Afwezig: Yvette Akkermans (vakantie), Aynur Narsap (ziek), Bart van Keulen (afgemeld).
1. Opening/Mededelingen.
Rick opent om 19.45 de vergadering en heet Derk Venema welkom van de LBG
Huurlingsedam, die even langs komt om bij te praten. LBG Huurlingsedam bestaat nu
uit 5 leden, er is een website en een Facebookpagina (wijk bewoners
Huurlingsedam).
Stand van zaken m.b.t skatebaan en voetbalkooi besproken en de zorgen om de
bodemgesteldheid in het Oosterpark. Afgesproken wordt om inzake bodem
Oosterpark een brief te schrijven aan alle fracties uit naam van beide LBG’s (en
mogelijk bestuur Okie Dokie). Irma zal concept opstellen en rond mailen.
Inzake de brief van DAR over de ondergrondse containers; wij sturen onze reactie in
cc. naar LBG Huurlingsedam. LBG Huurlingsedam zal onze oproep voor jongeren voor
de werkgroep voetbalkooi delen.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen waren per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
-Tijdig reageren op mail.
-Jaarplan: moet op website. Rick heeft de PowerPoint presentatie nodig, gaarne
doorsturen.
-verslag evaluatie verkeersremmende maatregelen: actualiteit is er vanaf, hoeft niet
meer geschreven te worden.
-Actualiseren website: zie punt 11.
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Gesprek LBG-Etienne (Josien): ruis is uitgesproken, deels onervarenheid van Etienne
(blijkt een stagiair te zijn!), deel verwarring over data. Meervoormekaar gaat deze
week of begin volgende week laten weten of ze jongeren voor inspreken bij de
gemeenteraad kunnen vinden. Ze gaan in ieder geval Wessel (van vorige
bijeenkomst) vragen en Roy (geeft voetballes aan jonge voetballers). Zonder
jongeren geen voetbalkooi!
Irma zal brief opstellen voor uitstel aan de Provincie (Pascal zal namens gemeente
mede ondertekenen.)
Brief over bodemgesteldheid opstellen en naar fracties sturen, mede namens LBG

Huurlingsedam en Okie Dokie Dorp.
Er is een mail aan Marsha gestuurd dat wij willen meebeslissen over de besteding
van geld skatebaan.
5. Terugkoppeling gesprek kruisjeslijst.
Vanuit archief van Marco gelezen dat men veel tijd heeft gestoken in kruisjeslijst,
maar daar is uiteindelijk alleen een concept uitgekomen; een convenant met alle
LBG’s is nooit getekend. Volgens Nicoline gaat het om draagvlak en kwaliteit, hoe
LBG’s dat realiseren is aan hen. Kortom: er wordt omheen gedraaid. LBG Kerkeveld
heeft hierover iets op agenda halfjaarlijks overleg laten plaatsen met als doel:
uitwisseling ervaringen tussen LBG’s.
6. Terugkoppeling gesprek BOA’s.
Verslag was helder, geen vragen.
7. Herinrichting Oosterpark.
Het is erg stil vanuit beleidsmedewerker Lambert van Beusekom; hij is bezig een
nota te schrijven die tijdens de begrotingsvergadering door de gemeenteraad in
november moet worden besproken.
8. Verlichting piratenschip Park Kerkeveld/hangjongeren.
Hans Derksen heeft handtekeningenformulier ingeleverd: bewoners zijn unaniem
vóór. Lijst is naar Margreet gestuurd; wachten op reactie van gemeente/Jos van
Uem.
9. Verkeer Kerkeveld.
Het is wachten op de raadsvergadering waarin het besluit moet worden genomen.
LBG Kerkeveld zal Marcel Rutten vragen om de brievenbus aan de 40e straat te
verplaatsen naar parkeerterreintje achter speelveld aan de Diemewei 40 e straat. Er
ontstaan te vaak onveilige situaties bij de huidige locatie door auto’s die op de stoep
en het fietspad gaan staan waardoor de doorgang wordt geblokkeerd.
10. Concept locatieplan ondergrondse containers.
Onderstaande opmerkingen zullen worden gecommuniceerd met de gemeente;
-Aantal containers voor zo’n grote wijk lijkt ons wat weinig: 200 meter tot aan
container wordt op aantal plaatsen zeker niet gehaald. Wat is de norm; per hoeveel
huishoudens een container?
-De Flier en De Gamert zouden elk minimaal één container moeten krijgen.
-De Lingert zou achterin de wijk een extra container moeten krijgen.
-Plaatsing 10e straat De Meren: net bij kruising fietspad Woordsestraat is onveilig.
-Diemewei 41 en 45 straat: hier moet een nieuw fietspad voor schoolkinderen
komen
dus plaatsing daar geeft onveilige situaties.
Er volgt wanneer het locatieplan definitief is eerst nog een informatiebijeenkomst
voor alle bewoners.

11. Website, Facebook, Twitter.
Website:
Bart is bezig met de website. Technisch/onderhoud met Hans en Yvette, bespreken,
lay-out met Irma bespreken.
Facebook 694 vrienden (+1)
Twitter 338 volgers gebleven
12. Financiën.
Besproken.
13. Bestuurszaken.
-Overdracht voorzitterschap bij KvK: december
-Opslaan LBG archief (veel zit nog bij Marco)-Cloud? December bespreken.
-Bespreken meerdere voorzittersfuncties Yvette: hoe voorkomen we
belangenverstrengeling-december bespreken.
14. Rondvraag.
Wil: De bezorging Kerkevelder wordt krap: er zou een vaste bezorger en een reserve
bezorger bij mogen. Irma zal oproep op Facebook zetten.
Irma: november uurtbemiddeling uitnodigen en in dat gesprek vragen of zij een
artikel voor wijkkrant willen schrijven.
Irma: november: onderwerpen Kerst Kerkevelder vaststellen.
15. Sluiting vergadering 21.58 uur.
Volgende bijeenkomsten:
13/11 LBG vergadering
15/11 Halfjaarlijks LBG’s overleg
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Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Brief aan fracties inzake bodem O’park
Bestuur Okie Dokie contacten
Oproep jongeren werkgroep voetbal Facebook
cc. LBG HD
PowerPoint wijkberaad naar Rick
Jaarplan 2017 opstellen
Verlichting piratenschip bewaken
Jan Jansen inzake bandensporen langs HUP De
Meren en maaien/snoeien bij piratenschip
Uitstel aanvragen Provincie
Verplaatsen brievenbus: mail Marcel Rutten
Reactie ondergrondse containers naar
gemeente en cc. LBG HD
Oproep bezorgers op Facebook
Website bijwerken/overdragen
Buurtbemiddeling uitnodigen
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