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

Notulen vergadering dinsdag 26 juni 2018
Aanwezig: Yvette Akkermans, Hans Moesman, Wil Coenen, Renske van den Heuvel,
Irma Kroeze (notulist).
Gast:
Marco Roeleven.
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 19.30 uur de vergadering. Hartelijke welkom aan Marco.
Irma geeft aan wegens persoonlijke omstandigheden op termijn de functie van
secretaris te moeten neerleggen. Zij zal in ieder geval het project skatebaan afmaken.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn per mail goedgekeurd.
Actiepunten:
-nieuwe bestuursleden
-verlichting piratenschip
4. Evaluatie burgerparticipatie verkeer Kerkeveld.
Met betrekking tot het verkeersprobleem in Kerkeveld vonden wij het proces zeer
stroef verlopen. De vorm burgerparticipatie werd ons opgedrongen. Vanwege de
grote verdeeldheid binnen de wijk was het project gedoemd te mislukken. De wijk
schreeuwde om een beslissing die de gekozen gemeenteraad had moeten nemen. De
gemeente had de regie in eigen hand moeten houden. De samenstelling van de
werkgroep was slecht doordacht; niet-Kerkevelders legden uit eigenbelang het
proces stil.
Burgerparticipatie in algemene zin:
-niet bij controversiële onderwerpen
-eerst dient de regiebeslissing te worden genomen door politiek, daarna kan via
burgerparticipatie over de uitwerking worden overlegd.
-bij aanvang een goede enquête om de meningen helder te krijgen
Rol LBG: alleen intermediair of stelling nemen?
Wanneer er een duidelijke meerderheid in de wijk is (zoals bij fietspad) mag de LBG
een voortrekkersrol innemen. In andere gevallen is het beter als intermediair boven
de partijen te staan.
Dat de LBG de onafhankelijke positie tijdens het debat over de tweede ontsluiting
niet duidelijk genoeg heeft weten over te brengen heeft geleid tot imagoschade. De
(onjuiste) beeldvorming is moeilijk te herstellen. Wij zullen hierover in de komende
Kerkevelder een artikel plaatsen.

De evaluatie van dit project zal tijdens het PO in november op de agenda komen en
daarom zal wethouder Loermans ook worden uitgenodigd. In een later stadium is dit
een onderwerp voor het halfjaarlijks overleg met de LBG’s.
5. Skatebaan Oosterpark.
De aanleg van de skatebaan is begonnen nadat wederom moest worden geschoven
vanwege een nieuwe bijburcht van de das, nu gelukkig maar 10 meter. Planning is
dat de skatebaan 20 juli gereed is. Irma heeft Paul Loermans gevraagd naar zijn
vakantieplannen, zodat hij de opening kan verrichten. Els Verbeek zal worden
gevraagd een programma te bedenken voor de feestelijke opening.
Naschrift: Irma zal bij Pascal informeren naar het toestaan van graffiti en verlichting
bij de skatebaan.
6. Herinrichting Oosterpark.
Gemeente gaat nieuwe aanvraag doen bij Provincie inzake struinpad; voorlopig ligt
het project stil. LBG moet volgende zaken nog bewaken: JOP, plaatsing bankjes,
eventueel een bankje met afdak bij skatebaan.
7. Verkeer Kerkeveld.
Lopende onderwerpen:
Aanpassingen Diemewei en rondom school/project om gedragsverandering bij
schoolgaande ouders te bereiken; Irma zal Annemiek vragen naar de stand van zaken
en naar de aangekondigde informatieavond
Snelheid De Flier: Gemeente heeft kenbaar gemaakt geen aanpassingen te willen
doen inzake snelheid/verlichting in De Flier. Ondanks een oproep van de LBG is er
geen reactie binnengekomen. Dit heeft deels te maken met een gebrek aan
vertrouwen in de LBG/imagoschade.
Mail inzake de snelheid 21e straat De Gamert. Wij hebben de mail besproken maar
duidelijk is dat de gemeente in 30 km zone’s geen aanvullende maatregelen wil
nemen en dat de schrijver van de mail tot nu toe niet is ingegaan op ons aanbod om
samen met hem/bewoners een verkeersactie op te starten. De LBG laat het hierbij.
Bewoner zal een advies krijgen om zelf bij gemeente om snelheidsmeting te vragen
of een verkeersactie op te starten. Hij kan het ook bij de wijkschouw aanmelden.
Mail inzake vrachtverkeer De Gamert 25e straat. Ook bij andere projecten in
Kerkeveld werden bouwwegen gesloten voordat alle projecten gereed waren.
Overlast van vrachtverkeer is vervelend maar tijdelijk en inherent aan wonen in een
nieuwbouwwijk. Wij raden deze bewoners aan dit onderwerp voor onze wijkschouw
aan te melden.
Mogelijkheid verbodsbord vrachtverkeer (langer dan xx) voor de gehele wijk
Kerkeveld onderzoeken/bespreken tijdens PO.
Voor de wijkschouw zullen wij via Facebook/wijkkrant bewoners uitnodigen
onderwerpen aan te melden met voorbeelden: wateroverlast bij hoosbuien,
vrachtverkeer door de wijk, enz.
8. Hart van Zuid.
Projectleider is Nicoline Beck. Er wordt eerst een routekaart voor Oud-Zuid gemaakt:
wat moet er gebeuren met de oude huizen, wijkcentrum, enz. Daarna wordt er een

gebiedsvisie gemaakt (daaronder valt het winkelcentrum): daarbij zal ook Kerkeveld
worden betrokken. Dit zal na september 2018 zijn.
9. Website, Facebook.
Aantal volgers FB: nachrift: er klopt iets niet met het aantal volgers en dat lijkt te
maken te hebben met het omzetten naar een bedrijvenpagina-Yvette zoekt het uit.
Yvette heeft website na wijkberaad bijgewerkt.
9a. Evaluatie wijkberaad.
Volgende keer wellicht niet gelijktijdig is met wijkberaad LBG Huurlingsedam of
kijken of er een plenair gedeelte samen kan worden gedaan. Nadeel is dan wel dat
mensen mogelijk direct na het “speciale onderwerp” vertrekken.
Hoewel de opkomst weer laag was vinden wij het format toch goed: terugkijken,
vooruit kijken en een speciaal onderwerp. Betrokkenheid van wijkbewoners komt
kennelijk pas als er een persoonlijk belang is.
10. Financiën.
De gemeente heeft de nabetaling van 50 euro overgemaakt.
Irma zal Pascal Jansen vragen hoe de betaling van de skatebaan dient te worden
overgemaakt. Irma zal een envelop met bonnetjes bij Wil inleveren.
11. Rondvraag.
Herstel brandschade aan rotonde Kerkedreef-Zuiderdreef; Irma heeft Annemiek Nass
een mail gestuurd.
Wil verzoekt om volgende keer 25 Kerkevelders extra te laten drukken
Onderwerpen volgende Kerkevelder:
-criminaliteitscijfers
-update skatebaan/opening
-evaluatie verkeer (beeldvorming)
-wijkschouw
-infoavond verkeer/gedragsverandering
-Hart van Zuid
-Verlichting piratenschip
12. Sluiting vergadering 21.15 uur.
Volgende bijeenkomsten:
Di 21 aug
Di 26 sept
Di 23 okt
Di 13 nov
Di 11 dec

Vergadering
Wijkschouw
LBG vergadering
Periodiek Overleg
LBG vergadering

19.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Brink
Theehuis
Brink
Gem.huis
Brink

Allen
Allen.
Allen
Allen
Allen

Actie

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Mail 1 x per 2 dageninhoudelijk beantwoorden
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Kerkevelder schrijven
Kerkevelders -25 meer bestellen
Nieuwe bestuursleden FB
Verlichting piratenschip
Idem voor verlichting skatebaan/graffiti
Opening skatebaan
Proces Oosterpark
Verkeer Kerkeveld-infoavond
e
Mail inzake snelheid De Gamert 21 beantwoorden
Betaling skatenbaan

Wanneer

Irma
Allen
Allen
Irma/Yvette
Irma
Allen
Irma

z.s.m.
altijd
PO
t.z.t
Bij volgende wijkkrant
Nadenken/benaderen
bewaken

Irma
Irma
Irma
Irma
Irma/Wil

Datum nog vaststellen
Bewaken
informeren
z.s.m.
z.s.m.

