Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld

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

Notulen vergadering woensdag 9 februari 2018
Aanwezig: Yvette Akkermans Hans Moesman, Wil Coenen, Irma Kroeze (notulist).
Afwezig: Renske van den Heuvel (afgemeld).
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 20.00 uur de vergadering. Renske heeft zich afgemeld.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn per mail goedgekeurd.
Actiepunten die staan blijven:
-Iedere 2 dagen mail lezen en beantwoorden
-Oproep reserve bezorger op Facebook
-Aantallen Kerkevelders naar Wil (bij volgende Kerkevelder)
-Evaluatie burgerparticipatie verkeer (na wijkberaad)
-Kerkevelder naar alle LBG’s
-Overdracht voorzitterschap (juiste inschrijving KvK moet nog) en mailadres
“voorzitter” van Bart naar Yvette.
-Wijkberaad voorbereiden
4. Sport- en ontmoetingsplaats jongeren.
Nieuwe locatie akkoord met Okie Dokie Dorp, Provincie en natuurgroepen. Lambert
van Beusekom moet nog laten weten of de skatebaan tijdens Okie Dokie Dorp buiten
de hekken blijft zodat de skatebaan vrij toegankelijk blijft.
Irma zal nog een nieuwe uitstelbrief sturen aan de Provincie.
Sonderingsonderzoek nieuwe locatie skatebaan vindt morgen plaats, daarna
berekeningen draagvermogen ondergrond: rapporten moeten binnen 2 weken
gereed zijn. Daarna opnieuw gesprek met Rien over de offerte/uitvoering. Irma heeft
bij Rien aangegeven dat als er meerkosten ontstaan door nieuwe locatie, hij dat moet
melden want dat mag niet ten koste gaan van skatebaan en elementen. Een brief
met die strekking zal worden gestuurd naar de gemeente (vóór verkiezingen!).
Wij stoppen voorlopig met de voetbalkooi omdat er in het Oosterpark geen ruimte
meer beschikbaar is nu het derde veld vanwege de das niet meer gebruikt kan
worden.
Met betrekking tot “jongeren” meldt Yvette dat wijkcentrum De Brink ook aan de
slag gaat met jongerenactiviteiten. Hierover wordt i.s.m. Meervoormekaar een avond

georganiseerd om de wensen te inventariseren (naschrift: 5 april a.s. zal worden
geluisterd naar de behoefte van 12+ in de wijk) . Ook zal geprobeerd worden de
mobiele sportcontainer naar de wijk te halen.
5. Herinrichting Oosterpark.
Zie punt 4.
6. Verkeer Kerkeveld.
Wil en Irma zijn bij een gesprek geweest tussen een bewoner enerzijds en de
gemeente, Marcel Rutten (beleidsmedewerker) en Francois Dreuning
(wegbeheerder), anderzijds. Er is gesproken over de drempel nabij school, die door
zijn uitvoering (stijl en diverse materialen) zorgt voor geluid- en triloverlast.
Afgesproken is dat Marcel zich sterk gaat maken voor het asfalteren van deze
drempel en het aanpassen van de hellingshoek. Dit is een uitzonderlijke aanpassing
i.v.m. de geringe afstand tussen drempel en woning. De gemeente zal de
inhoudelijke communicatie doen die de LBG actief zal delen.
De verkeersaanpassingen rondom de school zullen voor de zomer op tekening zijn
uitgewerkt. LBG heeft aangegeven dat informatievoorziening aan direct
betrokkenen/omwonenden beter moet. Na de zomer (sept-okt) zullen de
maatregelen (waaronder asfalteren 40e straat) worden gerealiseerd.
7. Locatieplan ondergrondse afvalcontainers.
Nadere ontwikkelingen afwachten.
8. Verplaatsen brievenbus.
Irma zal verzoek doen aan Marcel Rutten om, wanneer het verkeersplateau
wordt aangepast, de brievenbus te verplaatsen naar de groenstrook van De Gamert
20e straat, liefst met parkeerstrook (daar waar mogelijke locatie afvalcontainers was
aangegeven).
9. Website, Facebook.
Facebook: 721 vrienden. Pagina is omgezet naar “lokaal bedrijf”.
Website: Yvette heeft de pagina iets vereenvoudigd, Irma heeft de artikelen
bijgewerkt. Voorlopig zal Yvette de website onderhouden.
10. Financiën.
Ter informatie meldt Yvette dat Wil als officiële penningmeester voor wijkcentrum
“De Brink” is aangesteld. Hij zal met name als een soort “accountant” een
controlerende functie vervullen.
11. Bestuurszaken.
Irma ontvangt graag inhoudelijke reacties op vragen zodat standpunten gezamenlijk
worden ingenomen.
We moeten gaan nadenken hoe we nieuwe bestuursleden gaan werven. Wil is nog
bezig met een mogelijke kandidaat. In ieder geval ook tijdens wijkberaad benoemen.
Wil heeft een rapport over discriminatie in Wijchen (voor de LBG niet zo relevant,

wel voor het wijkcentrum) en een flyer over de nieuwe privacy wetgeving.
Aankomende vakanties zijn besproken.
12. Rondvraag.
Wijkberaad: Edith Huber, Jan Janssen, Paul Loermans aanwezig. Margreet
Aldeweireldt niet, Freek Kleinschiphorst laat nog weten of hij kan. Buurtbemiddeling
laat nog weten of ze kunnen, komen in ieder geval volgende vergadering.
Naschrift reminder tijdsplanning Kerkevelder april:
6 april
uiterste datum inleveren kopij
10 april
Kerkevelder definitief vaststellen tijdens bestuursvergadering
12 april
kopij naar gemeente
21/22 april
Kerkevelder bezorgen (zodat Kerkevelder niet in de
meivakantie wordt bezorgd)
Periodiek Overleg staat geagendeerd voor 13 november. Voorstel ivm Kerkevelder
van december: In De Brink en aansluitend reguliere vergadering houden.
Bestuur De Brink al rond? Yvette: er wordt nog gezocht naar een secretaris. Wellicht
volgende Kerkevelder meer info over bestuur wijkcentrum.
13. Sluiting vergadering 21.15 uur.
Volgende bijeenkomsten:
Di 20 mrt
LBG vergadering
19.30 uur
De Brink
Allen
Do 15 mrt
Raadsvergadering (mogelijk over Oosterpark)
Di 20 mrt
LBG vergadering
19.30 uur
De Brink
Allen
Di 10 apr
LBG vergadering
19.30 uur
De Brink
Allen
Wo 18 apr
Halfjaarlijks LBG overleg
……
….
Irma/..

Actie

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dageninhoudelijk
beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Jaarplan 2018 schrijven
Oproep reserve bezorger Kerkevelder FB
Aantallen Kerkevelders naar Wil
Nieuwe bestuursleden FB
Verlichting piratenschip
Mail inzake brievenbus verplaatsen
Proces skatebaan
Uitstelbrief aan Provincie
Proces Oosterpark
Lambert inzake Okie Dokie Dorp
Brief inzake mogelijke meerkosten
Kerkevelder mailen aan alle LBG’s
en melden wijkberaad
Wijkberaad
Deelnemers uitnodigen
Buurtbemiddeling uitnodigen
PowerPoint schrijven
Verkeer De Flier

Wanneer

Irma
Allen

z.s.m.
altijd

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

juni
t.z.t
Begin 2018
Bij volgende wijkkrant
Nadenken/benaderen
bewaken
z.s.m.
Bewaken
z.s.m.
Bewaken
z.s.m.
Vóór maart
april

Irma
Irma
Yvette
allen

z.s.m.
Bewaken
mei
Kerkevelder/wijkberaad

Overdracht voorzitterschap
Mail voorzitter van Bart naar Yvette
overzetten

Rick/Yvette
Yvette/Bart

z.s.m.
z.s.m.

