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

Notulen vergadering dinsdag 20 maart 2018
Aanwezig: Yvette Akkermans Hans Moesman, Wil Coenen, Renske van den Heuvel,
Irma Kroeze (notulist).
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 19.35 uur de vergadering.
Renske geeft aan volgende vergadering niet aanwezig te kunnen zijn.
Margreet Aldeweireldt heeft per 1/5 een ander functie aanvaard binnen de
gemeente. Haar opvolgster wordt Anemieke Nas.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn per mail goedgekeurd.
Wijkschouw wordt verplaatst naar 26 september.
Halfjaarlijks overleg LBG’s; Irma en Yvette gaan. Agendapunten zijn communicatie en
laat publiceren van de raadsagenda’s.
Hans gaat naar bijeenkomst WijWijchen (Irma misschien ook).
Actiepunten die staan blijven:
-Aantallen Kerkevelders naar Wil (bij volgende Kerkevelder)
-Evaluatie burgerparticipatie verkeer (na wijkberaad)
-Kerkevelder naar alle LBG’s
-Wijkberaad voorbereiden
-Werven nieuwe bestuursleden
-Verlichting piratenschip
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Lambert van Beusekom heeft aan Femke laten weten dat de skatebaan tijdens Okie
Dokie Dorp buiten de hekken moet blijven zodat de skatebaan vrij toegankelijk blijft.
Irma heeft hierover afspraken gemaakt met Femke (bestuur Okie Dokie). Er komt
voor de zomer nog een overleg met Okie Dokie, skaters en LBG.
Irma zal, na goedkeuring door Pascal Jansen, nog een nieuwe uitstelbrief sturen aan
de Provincie.
Week 13 zal een gesprek met Rien over de offerte/uitvoering plaatsvinden. De LBG
zal hiervoor worden uitgenodigd.
5. Herinrichting Oosterpark.
Voorlopig nog niet op de raadsagenda omdat de herziende nota nog niet is

vastgesteld door het College.
6. Verkeer Kerkeveld.
De verkeersaanpassingen rondom de school zullen voor de zomer op tekening zijn
uitgewerkt. Er zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd in De Brink. Na
de zomer (sept-okt) zullen de maatregelen (waaronder asfalteren 40e straat) worden
gerealiseerd.
7. Verplaatsen brievenbus.
Wachten tot verkeersaanpassingen augustus.
Met enige verbazing hebben we een nieuw bankje gezien langs de 40e straat. Wil zal
navragen waar dat vandaan komt en waarom de LBG niet is geïnformeerd. Wil zal
dan tevens even navragen hoe het zit met de hoogte van de subsidie.
8. Wijkberaad.
Onderwerpen:
-Terugblik en jaarplan.
-Buurtbemiddeling (30 min.) – bevestigd.
-Wijkagent (15 min) - nog niet bevestigd.
-Verkeer Flier.
-Rol LBG als intermediair-mag je eens standpunt innemen (discussie).
-Werving nieuwe bestuursleden.
Wij zijn benieuwd of de Kerkeveldse politici, zo net na de verkiezingen, ons
wijkberaad weten te vinden.
9. Kerkevelder.
-Aankondiging wijkberaad, agenda, aanmeldstrook.
-Geen voetbalkooi.
-Skatebaan.
-Omgekeerd afval.
-Rol LBG als intermediair; wel of geen standpunt innemen?
-Oproep bestuursleden (technisch/infra).
-Andere Facebookpagina waarborgt privacy beter
-Instellen “als eerste weergeven”.
-School, parkeren, toezicht.
Voor De Brink zal Yvette een artikel schrijven over “jongeren” en over het bestuur
van de MFA. Irma zal het Kerkeveld Orkest informeren inzake kopij.
10. Website, Facebook.
Facebook: 727 vrienden.
Gelijk met Kerkevelder wijkberaad als “evenement” op FB plaatsen.
Moeten we als LBG ook op Instagram? Yvette onderzoekt.
11. Financiën.
Jaarlijkse subsidie 700 euro ontvangen (Wil checkt of het niet 750 moet zijn). Wij
hebben nog wat in kas voor de opening van de skatebaan. De Provinciale subsidie zal

worden gebruikt als eerste aanbetaling voor de productie van de skatebaan.
12. Rondvraag.
Geen onderwerpen.
13. Sluiting vergadering 20.30 uur.
Volgende bijeenkomsten:
Di 27 mrt
Di 10 apr
Wo 18 apr
Wo 23 mei
Actie

Wijwijchen
LBG vergadering
Halfjaarlijks LBG overleg
Wijkberaad

19.30 uur
19.30 uur
……
20.00 uur
ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dageninhoudelijk beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Jaarplan 2018 schrijven
Aantallen Kerkevelders naar Wil
Nieuwe bestuursleden FB
Verlichting piratenschip
Mail inzake brievenbus verplaatsen
Proces skatebaan
Uitstelbrief aan Provincie
Overleg met OkieDokie
Proces Oosterpark
Kerkevelder mailen aan alle LBG’s
en melden wijkberaad
Wijkberaad
Deelnemers uitnodigen
Buurtbemiddeling uitnodigen
PowerPoint schrijven
Facebook Evenement aanmaken
Verkeer De Flier
Hoogte subsidie
Bankje Diemewei
Kerkevelder concept schrijven
Kopij voor de Brink
Mail aan Marcel inzake Veerman/Marskramer
Wijziging vergaderagenda voor site en Brink

Mozaiek
De Brink
….
De Brink

Hans (Irma)
Hans/Wil/Irma
Irma/Yvette
Allen
Wanneer

Irma
Allen
Allen + Marco
Yvette
Irma
Allen
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma
Irma

z.s.m.
altijd
juni
t.z.t
Bij volgende wijkkrant
Nadenken/benaderen
bewaken
augustus
Bewaken
z.s.m.
t.z.t.
Bewaken
april

Irma
Irma
Yvette
Irma
allen
Wil
Wil
Irma
Yvette
Irma
Irma

z.s.m.
Bewaken
mei
t.z.t.
Kerkevelder/wijkberaad
z.s.m.
z.s.m.
4 april gereed
uiterlijk 4 april
z.s.m.
z.s.m.

