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

Notulen vergadering 9 januari 2018
Aanwezig: Yvette Akkermans Hans Moesman, Wil Coenen, Irma Kroeze (notulist).
Afwezig: Rick van den Helder (afgemeld).
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 19.35 uur de vergadering. Renske zal om 20.00 uur aanschuiven om
mee te luisteren.
Interne bestuurszaken: het voorgestelde vergaderschema zal worden gehandhaafd,
Yvette heeft kunnen schuiven met aantal afspraken. Haar eerste prioriteit is het
gezin, de dinsdag is beschikbaar voor LBG zaken.
Om 20.00 uur sluit Renske aan. Er volgt een kleine voorstelronde.
Algemene vraag: Nemen wij op onderwerpen een standpunt in en zo ja wanneer?
Onze taak is het zijn van intermediair tussen gemeente en wijk. In die zin zou een
standpunt niet gepast zijn. Aan de andere kant wordt het niet innemen van een
standpunt ook niet altijd gewaardeerd (te denken valt aan de discussie omtrent de
2e ontsluiting). Wij zullen deze vraag voorleggen aan de wijkbewoners tijdens het
wijkberaad.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld met aanvulling 8 B. Wijkberaad.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen waren per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
-Iedere 2 dagen mail lezen en beantwoorden
-Oproep reserve bezorger op Facebook
-Aantallen Kerkevelders naar Wil (bij volgende Kerkevelder)
-Brievenbus Gamert: na beslissing over afvalcontainers
-Kerkevelder naar alle LBG’s
-Overdracht voorzitterschap
-Website (zie punt 9)
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Sonderingsonderzoek is gereed en naar Stedon verstuurd. Rien Hut (Stedon) is
voorzichtig; laat gemeentelijke ingenieur maar oordeel geven. Rick heeft het
onderzoek bekeken en zegt dat men hiermee vooruit kan.
5. Herinrichting Oosterpark.
Gesprekstafel 18 januari 20.30 uur: Fabian en Styn gaan zich aanmelden, evenals
Irma (namens LBG), Yvette (namens de Brink) en de LBG Huurlingsedam. Irma heeft

meer skaters uitgenodigd om aanwezig te zijn. Met betrekking tot de petitie Dassen
Oosterpark: op Facebook worden onregelmatigheden gemeld mbt stemmen.
6. Verkeer Kerkeveld.
Geen actueel nieuws. Mail Patrick Wattel ontvangen inzake het asfalteren van de
drempels. In februari zal er vanuit de gemeente nadere info volgen.
Renske wordt gevraagd naar verkeersitems in de Flier. Zij geeft aan dat er in de Flier
al lang onvrede is over snelheid verkeer en sterkte van de verlichting. Lang geleden is
dit wel eens besproken maar toen was de reactie van de gemeente dat de
lichtsterkte was toegestaan en dat hard rijden door wijkbewoners zelf wordt gedaan.
Wij zullen bekijken of we dit onderwerp binnenkort weer oppakken.
7. Ondergrondse afvalcontainers.
Niet alle leden van de LBG zijn overtuigd van het nut van omgekeerd inzamelen. Wij
hebben nog steeds zorgen over de verkeersveiligheid, met name bij de containers op
De Meren 10e straat en Diemewei 41/45e straat. De afspraak met Rino Vinke is
uitgesteld nu het hele plan ter discussie staat. Een eventuele zienswijze moet voor
18 januari a.s. worden ingediend.
8. A. Verplaatsen brievenbus.
Brievenbus De Gamert 20e straat; even wachten waar de ondergrondse
afvalcontainers komen omdat dat wellicht te combineren is.
B. Wijkberaad.
Onderwerpen:
-Oosterpark
-Verkeer
-Omgekeerd afval inzamelen
-LBG als intermediair-standpunt innemen ja/nee discussie.
-Buurtbemiddeling: uitgenodigd presentatie te geven.
Irma zal een tijdsplanning maken en mailen.
Irma zal zaal + TV reserveren en draaiboek maken.
Yvette zal jaarplan en PowerPoint presentatie maken (Irma de vorige mailen).
Irma zal de Kerkevelder gaan schrijven, Yvette schrijft intro.
Naschrift: wijkberaad is ivm verkiezingen op verzoek van wethouder Loermans verzet
naar 23 mei.
9. Website, Facebook, Twitter
Twitter is afgesloten.
Facebook: 719 vrienden.
- Oproep reserve bezorger moet nog op Facebook, evenals extra bestuurslid.
- Facebook pagina moet worden omgezet in een bedrijvenpagina; Yvette kent
iemand die hier meer verstand van heeft en zal haar om advies/hulp vragen.
-Wat te doen met bezoekers op de Facebookpagina die reactie plaatsen die niet
gaan over het onderwerp in het bericht? Besloten wordt die opmerkingen te
verwijderen en indien het niet stopt deze bezoekers te blokkeren.
Website: Er is nog geen nieuwe bijeenkomst geweest inzake vernieuwing website en

Bart heeft de website ook niet actueel gehouden. Hans zal hem bellen en zorgen dat
notulen okt-nov-dec, Kerkevelder dec worden geplaatst en een nieuwe afspraak
inplannen.
10. Financiën.
Wil overhandigd het financieel jaaroverzicht aan voorzitter en secretaris.
11. Bestuurszaken.
Renske wil zich wel inzetten voor de LBG maar zit nog met een persoonlijke afspraak
in het voorjaar waardoor ze beperkt beschikbaar is. Afgesproken wordt dat ze
voorlopig gewoon informeel gaat meedraaien (vergaderingen bijwonen, mail
ontvangen) en aangeeft wanneer ze als bestuurslid wil aantreden. Irma zal haar de
basisstukken mailen.
Yvette en Rick zullen het voorzitterschap administratief regelen. Gaarne de originele
stukken naar secretariaat.
12. Rondvraag.
Wil: kon gisteren LBG mail niet openen. Irma vraagt hem titel en tijd van de mail door
te geven zodat ze kan zien wat het was.
13. Sluiting vergadering 21.40 uur.
Volgende bijeenkomsten:
Di 18/1
Gesprekstafel Oosterpark
Di 20/2
LBG Vergadering
Di 20/3
Wijkberaad
Actie

120.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Kasteel
Brink
Brink

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Jaarplan 2017 naar Yvette mailen
Jaarplan 2018 schrijven
Oproep reserve bezorger Kerkevelder FB
Aantallen Kerkevelders naar Wil
Oproep nieuwe bestuursleden FB
Verlichting piratenschip
Brievenbus Gamert nieuwe locatie zoeken
Werkgroep voetbalkooi laatste poging
Proces skatebaan
Proces Oosterpark
Aanmelden gesprekstafel
Kerkevelder mailen aan alle LBG’s
Kerkevelder februari schrijven
Kopij naar gemeente
Bezorgen Kerkevelder
Wijkberaad voorbereiden
PowerPoint sturen/schrijven
Renske basisinfo sturen

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

Irma, Yvette
Allen
Allen
Wanneer
z.s.m.
altijd
na wijkberaad
z.s.m.
vóór 20 mrt
Begin 2018
z.s.m.
Begin 2018
bewaken
Na beslissing over afval
Begin 2018
bewaken
Bewaken
z.s.m.
Begin 2018
20/2 gereed
uiterlijk 26 febr
weekend 3-4 mrt
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Verkeer De Flier
Overdracht voorzitterschap
Mail voorzitter van Bart naar Yvette overzetten
Website bijwerken/overdragen
Notulen okt-nov (dec) op website
Omzetten Facebook persoonlijk naar bedrijf

allen
Rick/Yvette
Yvette/Bart
Bart/Hans/Yvette
Bart/Hans
Irma/Yvette

Na wijkberaad
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

