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

Notulen vergadering 11 december 2017
Aanwezig: Bart van Keulen (voorzitter), Hans Moesman, Wil Coenen, Irma Kroeze (notulist).
Afwezig: Yvette Akkermans, Rick van den Helder (beide afgemeld).
1. Opening/Mededelingen.
Bart opent om 19.36 uur de vergadering.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen waren per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
- Rick jaarverslag maken vóór 31 dec. -moet nog op website!
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Sonderingsonderzoek pas in week 51. Irma heeft gemaild dat er weliswaar uitstel is
van de Provincie (tot juni 2018), maar niet onbeperkt. Pas na dit onderzoek kan Rien
de offerte maken en kan er opdracht worden verstrekt.
Vereniging Natuur en Milieu hebben samen met St. Das en Boom via de pers laten
weten bezwaar te maken tegen skatebaan en struinpad.
5. Herinrichting Oosterpark.
Onderwerp is nog niet geagendeerd door gemeente. Wil hoeft 14 december niet te
gaan en Yvette is op 21 december ook vrij. Nieuwe datum volgt.
Naschrift: hekwerk en graafwerk in Oosterpark deze week is ivm tunnel voor dassen.
6. Halfjaarlijks overleg LBG’s.
Wij zullen, zoals Yvette dat voorstelde, zelf het initiatief nemen om informatie te
delen. Wij zullen de Kerkevelder aan iedereen mailen en oproepen onderling de
Facebookpagina’s te liken, zodat info kan worden gedeeld.
7. Verlichting Park Kerkeveld/piratenschip.
Locatie en armatuur akkoord door omwonenden. Dit is doorgegeven aan de
gemeente.
8. Verkeer Kerkeveld.
Yvette had per mail voorgesteld zoveel mogelijk info te blijven delen op Facebook.
Gezien al het commentaar op een simpele post over de drempels in Diemewei wordt
besloten dit niet te doen. Wij zullen melden wanneer de drempels worden

aangelegd, zodat bewoners zijn geïnformeerd over mogelijke tijdelijke overlast
tijdens de aanleg en de gewijzigde verkeerssituatie. Wij willen niet steeds de wond
weer open trekken en een platform bieden aan eindeloze discussies over beslissingen
die reeds door de gemeente zijn genomen.
Naschrift: een mededeling over het tijdelijk verwijderen van de rood-witte paaltjes
vanwege een bouwtransport leverde zoveel negatief commentaar op dat dit artikel
op Facebook is dichtgezet.
9. Ondergrondse afvalcontainers.
LBG is niet overtuigd van het nut van omgekeerd inzamelen. Wij hebben nog steeds
zorgen over de verkeersveiligheid, met name bij de containers op De Meren 10 e
straat en Diemewei 41/45e straat. Wij zullen allen naar de inloopavond gaan op 18
december in wijkcentrum De Brink.
Irma zal Rino vragen waar de container op De Gamert zal worden geplaatst; deze
staat niet op de plattegrondjes.
Een eventuele zienswijze moet voor 18 januari a.s. worden ingediend.
10. Verplaatsen brievenbus.
Brievenbus De Gamert 20e straat; even wachten waar de ondergrondse
afvalcontainers komen omdat dat wellicht te combineren is.
11. Vergaderagenda 2018.
Er is besloten een paar kleine aanpassingen te doen, Irma zal het aangepaste schema
rondsturen en Yvette een toelichting sturen.
12. Website, Facebook, Twitter
Facebook 704 vrienden.
- Oproep reserve bezorger moet nog op Facebook, evenals oproep voetbalkooi.
- Besloten wordt de Facebook pagina om te zetten naar een bedrijvenpagina; Irma zal
dat in januari doen nadat ze kans heeft gehad e.e.a. uit te zoeken.
Twitter 338 volgers; wordt 31 december afgesloten.
Website: Er is nog geen nieuwe bijeenkomst geweest inzake vernieuwing website :
Bart, Hans, Yvette zullen z.s.m. een nieuw afspraak plannen.
Bart zal notulen oktober en november plaatsen.
13. Financiën.
Zit nog e.e.a. in kas. We reserveren restant van 2017 i.v.m. kosten voor de opening
skatebaan in 2018.
14. Bestuurszaken.
Er is een mogelijk nieuw bestuurslid. Irma zal haar uitnodigen voor vergadering
januari.
Voor Bart is dit de laatste bestuursvergadering. Na het goedkeuren van de notulen
van deze vergadering zal hij geen mail meer ontvangen.
Overdracht voorzitterschap op papier van Rick naar Yvette: is dit geregeld??
Er zijn, gezien het moeilijk vaststellen van het vergaderschema, vragen/zorgen over
de beschikbaarheid van de voorzitter. En helaas konden we dit wederom niet

bespreken vanwege (de begrijpelijke) afwezigheid van Yvette.
15. Rondvraag.
Wil: bezorger Inge gaat verhuizen naar de Huurlingsedam (dec. 2018). Hij zal
navragen of er voor haar vervanging moet komen.
Wil: gaarne de bestelde aantallen Kerkevelders doorgeven.
Irma: Wie gaat er naar de nieuwjaarsreceptie? Irma gaat en…
16. Sluiting vergadering 21.00 uur.
Aansluitend kerstborrel en afscheid Bart en Aynur.
Volgende bijeenkomsten:
Ma 18/12
Inloopavond afvalcontainers 19.00 uur
Ma 9/1
LBG Vergadering
19.30 uur
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ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Allen
Allen

Wanneer

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Jaarplan 2017 opstellen
Oproep reserve bezorger Kerkevelder FB
Aantallen Kerkevelders naar Wil
Oproep nieuwe bestuursleden FB
Verlichting piratenschip
Brievenbus Gamert nieuwe locatie zoeken
Werkgroep voetbalkooi-oproep FB
Proces skatebaan
Proces Oosterpark
Kerkevelder mailen aan alle LBG’s
Ondergrondse container Gamert-Rino?
Vergaderschema 2018 aanpassen
Uitleg naar Yvette
Renske uitnodigen

Irma
Allen
Allen + Marco
Rick
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma i.o.m allen
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
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Overdracht voorzitterschap
Mail voorzitter van Bart naar Yvette
Website bijwerken/overdragen
Notulen okt-nov (dec) op website
Bart uit mailbestand/whatsappgroep
Twitter account afsluiten

Rick/Yvette
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z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
Na goedkeuring notulen dec
31/12
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