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

Notulen vergadering dinsdag 10 april 2018
Aanwezig: Hans Moesman, Wil Coenen, Irma Kroeze (notulist).
Afwezig: Yvette Akkermans, Renske van den Heuvel.
Gasten:
Margreet Aldeweireldt, Annemiek Nass.
1. Opening/Mededelingen.
Hans opent om 19.30 uur de vergadering.
Margreet Aldeweireldt gaat per 1/5 als projectondersteuner werken binnen de
gemeente en komt gedag zeggen. Haar opvolgster Annemiek Nass komt vanavond
voor een korte kennismaking omdat ze nog een andere afspraak heeft. Er volgt een
korte voorstelronde. Annemiek werkt sinds 2005 bij de gemeente Wijchen (o.a.
toezicht, markt, milieu) en werkt 24 uur per week (ma-di-do). Heeft met haar man
een biologisch melkveebedrijf in Hernen.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
-Marco tijdig benaderen voor evaluatie verkeer (Irma). Naschrift: hij komt op de
bestuursvergadering in juni.
-Jaarplan 2018/PowerPointpresentatie wijkberaad (Yvette).
-Uitstelbrief Provincie (Irma wacht even totdat tijdsplanning helder is).
4. Skatebaan Oosterpark.
25 april bespreking met gemeente/LBG/Stedon inzake ondergrond skatebaan en de
daaraan verbonden kosten. Rick gaat met Irma mee.
5. Herinrichting Oosterpark.
Gemeente gaat nieuwe aanvraag doen bij Provincie inzake struinpad; daarvoor moet
eerst een nieuwe Quick Scan gedaan worden inzake natuurwaarden.
Skatebaan is losgekoppeld van totale herinrichting Oosterpark.
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. Bureau Toezicht heeft laten weten de aanwezigheid rondom Trinoom
weer op te pakken.

Er staat nog steeds een verkiezingsbord langs de Kerkedreef. Margreet zal dit
doorgeven.
7. Verplaatsen brievenbus.
Niet meer nodig: Post NL heft deze brievenbus op. Wij vinden het niet de meest
logische beslissing, daar bewoners van De Lingert langs de bus komen van de
Diemewei. De Flier/De Gamert moeten daarvoor omrijden. Maar wij weten niet
welke brievenbus het meest wordt gebruikt en bewoners kunnen hierover zelf Post
NL benaderen. Indien nodig kunnen ze daarna de LBG contacten.
8. Wijkberaad.
Irma zal aankondiging in Wegwijs doen en een evenement op Facebook aanmaken.
Wijkagent zal pas vanaf 20.00 uur aanwezig zijn.
Rol LBG als intermediair staat op agenda; mag LBG een standpunt innemen of moet
ze neutraal blijven? Margreet waarschuwt: LBG is geen politieke partij.
9. WhatsApp groepen.
Er is enige commotie geweest met Pasen inzake een vermeende fietsendief. In de
Kerkevelder komt hierover een stukje en de wijkagent is gevraagd hier tijdens het
wijkberaad iets over te zeggen. Commotie bleef hangen omdat in een WhatsApp
bericht onterecht heeft gestaan dat er een vuurwapen bij betrokken was.
Irma heeft contact gelegd tussen de wijkagent en de beheerder van de
overkoepelende WhatsAppgroep om, zeker in dit soort gevallen, een vorm van
terugkoppeling te krijgen.
10. Website, Facebook.
Facebook: 726 vrienden.
Irma zal gelijk met het uitbrengen van de Kerkevelder het wijkberaad als
“evenement” op FB plaatsen. De website zal worden geactualiseerd.
11. Financiën.
Wil had gelijk; de jaarlijkse subsidie moet inderdaad 750 euro zijn. Dit wordt door
gemeente gecorrigeerd. Factuur Steal-IT is betaald.
12. Rondvraag.
Irma: lamp piratenschip is niet tijdig besteld, mede door ziekte van een medewerker
gemeente. Rino Vinke vroeg of het ook grondspots mogen zijn. Dit moet eerst
worden overlegd met Lambert van Beusekom want er was sprake van een
“ecologische lamp” met tijdschakelaar.
Wil heeft rapport over discriminatie in Wijchen en zal dit archiveren.
Hans: Irma en ik zijn naar bijeenkomst WijWIjchen geweest maar wij zijn (na uitleg
aan organisatie) in de eerste pauze vertrokken omdat wij de toegevoegde waarde
niet zien voor de LBG.
13. Sluiting vergadering 20.40 uur.

Volgende bijeenkomsten:
Wo 18 apr
Wo 25 apr
Di 15 mei
Wo 23 mei
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Notulen maken
Mail 1 x per 2 dageninhoudelijk beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Jaarplan 2018 schrijven
Aantallen Kerkevelders naar Wil
Nieuwe bestuursleden FB
Verlichting piratenschip
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Proces skatebaan
Uitstelbrief aan Provincie
Overleg met OkieDokie
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PowerPoint schrijven
Facebook Evenement aanmaken
Website actualiseren
Eco lamp piratenschip navragen
Contactgegevens Annemiek Nass mailen
Verkiezingsbord Kerkedreef laten ophalen
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