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

Notulen vergadering 21 november 2017
Aanwezig: Bart van Keulen (voorzitter), Rick van den Helder, Hans Moesman, Wil Coenen,
Aynur Narsap, Yvette Akkermans, Irma Kroeze (notulist).
1. Opening/Mededelingen.
Bart opent om 19.35 de vergadering.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen waren per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
- Rick jaarverslag maken-moet nog op website
- Oproep reserve bezorger in de Kerkevelder
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Irma heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering; bodemproblemen staan op de
politieke agenda. Uitstelbrief aan Provincie is gereed en door Pascal ondertekend
(naschrift: is 22/11 verstuurd). Graffiti zal worden toegestaan bij skatebaan. Er zal
verlichting komen met een tijdschakeling i.v.m. de ecologische zone. Rien zit te
wachten op de sondering door gemeente, waarna de exacte offerte kan worden
gemaakt. Het onderwerp “voordeel rijplaten” moeten we even goed in de gaten
houden.
M.b.t de voetbalkooi heeft zich op dit moment nog niemand gemeld voor de
werkgroep. We zullen in de Kerkevelder nogmaals een oproep plaatsen, maar zonder
jongeren gaan we niet verder.
5. Herinrichting Oosterpark.
Voorstel herinrichtingsplan zal op 14 december in de commissievergadering worden
besproken (Wil gaat) en op 21 december in de raadsvergadering (Yvette gaat).
6. Halfjaarlijks overleg LBG’s.
Aanvullingen op het verslag:
LBG Alverna geen gesprekspartner meer van de gemeente wegens te weinig
draagvlak.
Wethouder Loermans heeft toegezegd dat LBG’s een terugkoppeling krijgen over de
afvalinzamelpunten vóór de inloopavonden. Inloopavond in De Brink is waarschijnlijk
op 18 december a.s.

7. Verlichting Park Kerkeveld/piratenschip.
Locatie en armatuur doorgestuurd naar Hans Derksen en op Facebook geplaatst-nog
geen reactie ontvangen.
8. Verkeer Kerkeveld.
Besluit gemeenteraad is genomen. Voorbereiding voorjaar 2018, uitvoering net voor
of net na de zomervakantie.
Drempels worden in asfalt uitgevoerd; vraag is of er dan ook een nieuwe toplaag
wordt aangebracht in de Diemewei 40e straat en De Meren 10e straat zodat de
sporen van oude verkeersmaatregelen worden gewist. Irma zal Marcel Rutten
hierover mailen.
LBG gaat dit project intern evalueren: burgerparticipatie, rol LBG, beslissen om
wel/niet deel te nemen aan project, enz. Irma zal Marco vragen of hij mee wil doen
aan deze evaluatie. Uitkomsten daarna met gemeente bespreken.
9. Ondergrondse afvalcontainers.
Zie punt 6.
10. Verplaatsen brievenbussen.
Brievenbus Diemewei 40e straat is inmiddels verplaatst; veel positieve reacties op
Facebook. Ook voor brievenbus De Gamert 20e straat nabij Woordsestraat zullen we
een betere locatie gaan zoeken; even wachten waar de ondergrondse
afvalcontainers komen omdat dat wellicht te combineren is.
11. Kerkevelder.
Irma heeft wijkkrant al voor groot gedeelte gereed. Yvette mag intro schrijven en
Brink en HKO sturen nog artikelen in. Irma zal vrijdag het concept rond mailen;
gaarne iedereen dit weekend reageren zodat het maandag naar de drukker kan. Wil
zal bezorgers vast informeren: bezorgen nét na Sinterklaas.
12. Website, Facebook, Twitter
Facebook 704 vrienden, Twitter 338 volgers.
Nieuwe opzet website is besproken; Hans, Bart, Yvette gaan dit uitwerken. Website
wordt voor statische info, Facebook voor actuele info. Twitter wordt opgeheven.
13. Financiën.
Zit nog e.e.a. in actiekas. We gaan bezorgers en beheerder Whatsapp groepen
verrassen met doosje Merci en kaartje namens bestuursleden; Irma zal dit regelen en
aan Wil afgeven zodat dit tijdens het rondbrengen van de Kerkevelders kan
overhandigen.
14. Bestuurszaken.
Er is een mogelijk nieuw bestuurslid. Irma zal haar uitnodigen voor vergadering
januari.
Bart geeft het praktische voorzitterschap gaarne door aan Yvette. Rick en Yvette
zullen de overdracht voorzitterschap op papier regelen en cc. naar Irma sturen.
Margreet Aldeweireldt stuurt mail rechtstreeks aan Rick-Irma zal haar verzoeken dat

via het secretariaat te doen.
15. Rondvraag.
Aynur overweegt bestuursfunctie voor onbepaalde tijd neer te leggen i.v.m studie.
Bart zal aanpassingen website begeleiden en in december de laatste bestuursvergadering bijwonen. Hij laat ook weten te gaan verhuizen uit Kerkeveld.
Rick geeft aan na de skatebaan/voetbalkooi definitief te stoppen. En toen waren er
nog maar vier….
Hans informeert naar “Energieneutraal Wijchen” op de lijst van Openbare werken; de
LBG’s zouden zijn aangehaakt maar wij weten van niets. Er is op halfjaarlijkse
bijeenkomst vaag verteld dat er 7 projecten lopen, maar geen een betreft Kerkeveld.
Verzoek Yvette om in 2018 op andere dag te vergaderen; besloten wordt dat dinsdag
de vaste vergaderdag wordt, aanvang 19.30 uur. Irma zal vergaderschema 2018
maken.
16. Sluiting vergadering 22.10 uur.

Volgende bijeenkomsten:
Ma 11/12
LBG Vergadering
do 14/12
Com.verg. O’park
do 21/12
Raadsverg. O’park

Actie

19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Brink
Kasteel
Kasteel

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Jaarplan 2017 opstellen
Oproep reserve bezorger Kerkevelder
Kerkevelder samenstellen
Intro
Mail inzake toplaag Diemewei/De Meren
Verlichting piratenschip
Brievenbus Gamert nieuwe locatie zoeken
Merci voor alle bezorgers
Werkgroep voetbalkooi-oproep
Vergaderschema 2018 maken
Renske uitnodigen
Overdracht voorzitterschap
Margreet alle info naar secretariaat
Website bijwerken/overdragen
Twitter account afsluiten

Irma
Allen
Allen + Marco
Rick
Irma
Irma
Yvette
Irma
Irma
Irma i.o.m allen
Irma/Wil
Irma
Irma
Irma
Rick/Yvette
Irma
Bart/Hans/Yvette
Irma

Allen
Wil
Yvette

Wanneer
z.s.m.
altijd
voorjaar
Uiterlijk 11 dec.
Voor 27/11
Voor 27/11
z.s.m.
z.s.m.
Na 18/12
Na 5/12 bezorgen
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
31/12

