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

Notulen vergadering dinsdag 21 augustus 2018
Aanwezig: Yvette Akkermans, Hans Moesman, Wil Coenen, Renske van den Heuvel,
Irma Kroeze (notulist).
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen zijn per mail goedgekeurd. Kleine aanvulling: skatebaan wordt een zone
waar graffiti is toegestaan. Over de verlichting en of die ‘groen’ moet zijn loopt de
discussie nog.
4. Skatebaan Oosterpark.
Dinsdag voor de opening wordt de rail geplaatst (naschrift: monteurs bevestigen de
plaquette). Tijdelijke afvalbakken en bankje zijn geplaatst. Besteld is een afvalbank
waar je afval in kunt schoppen zoals op de Klapstraat. Irma heeft aan Lambert van
Beusekom gevraagd of er met de herinrichting Oosterpark een picknicktafel in de
buurt van de skatebaan kan worden geplaatst en een aantal bomen voor wat
schaduw. Binnenkort wordt het gras ingezaaid.
Na de opening een evaluatie waarbij we de skaters uitnodigen om te spreken over
het activiteitenplan dat moet worden uitgevoerd en waarover de LBG verslag moet
doen (voorwaarde subsidieverstrekking).
Opening skatebaan:
-Boog en plaquette zijn besteld door Yvette. Irma zal Rien vragen of monteurs die
voor de rail komen de plaquette willen bevestigen.
-IJs van Tijs is afgesproken. Yvette regelt stempeltje
-Hoogeerd sponsort frisdrank, tafel met rok, bekertjes. Caddybus staat
vrijdagmiddag geladen gereed. Chauffeur: Renske. Achter de tafel tijdens de
opening: Renske en Fabian. Prullenbak regelt Yvette.
-Wegwijs en Gelderlander hebben uitnodiging en vooraankondiging gehad
-Muziek via Meervoormekaar; Irma en Fabian gaan donderdag 13.00 details
bespreken.
-Vergunning is binnen evenals factuur van de leges.
-Mee(r)doenertje is aangevraagd.
Opbouwen 19.00 uur: Yvette, Renske, Irma (Wil en Hans afgemeld). Irma zal
introductie wethouder Loermans doen met kort verhaal over dit initiatief en dank
aan sponsor Hoogeerd. Na opening door wethouder zullen skaters een korte

demonstratie geven. Yvette maakt foto’s voor Facebook en website.
Yvette houdt een partytent stand-by voor geval het slecht weer is.
Niets meer vernomen van LBG Huurlingsedam; ze helpen niet met de kosten.
5. Herinrichting Oosterpark.
Vergunningsaanvraag Provincie loopt voor de herinrichtingsplannen. Met een aantal
aanvullende natuurmaatregelen zal vergunning herinrichting worden verleend. Het
struinpad gaat niet door omdat de aanvullende maatregelen hiervoor te kostbaar
zijn.
6. Verkeer Kerkeveld.
Tijdens de wijkschouw zullen in ieder geval verkeer in Gamert 21e en 25e straat
worden aangemeld.
• Gamert 21e: snelheid n.a.v. de mail van een buurtbewoner over de snelheid en
mogelijke verkeersmaatregelen anders dan de punaises.
• Gamert 25e: vanwege de zeer lange doorlooptijd van het bebouwen van de kavels
zijn deze specifieke punten met een aantal bewoners en de gemeente
rechtstreeks besproken. Dit waren onderwerpen zoals ruim 10 jaar al nieuwbouw
zonder limitatie of einddatum wanneer kavels bebouwd moeten zijn, het
beschadigen van stoepen/lantaarnpalen door bouwverkeer, de 'bouw'en
ijzermaterialen en kavels van boer Groenen, het afsluiten van de bouwweg naar
de Woordsesteeg en de mogelijkheden om grote vrachtwagens te weren. Daar
waar het de Gamert 25 aan onderwerpen overstijgt en impact heeft op de rest van
de wijk, zoals de grote vrachtwagens, nummerbordjes en waterovelast, wordt dit
meegenomen in de wijkschouw.
• Hoe staat het met de infoavond/plan inzake verkeersmaatregelen? Yvette zal
Annemiek Nas vragen.
• Yvette heeft 3 spandoeken “wij gaan weer naar school” opgehangen. Één daarvan
is moedwillig verdwenen.
• Irma zal bureau toezicht vragen weer even intensief te controleren rond de
Trinoom en cc aan Yvette sturen.
7. Kerkevelder.
Inhoud (bijna) vastgesteld. Kerkeveld Orkest zal nog wat sturen en Yvette zal stukje
De Brink nog wat aanpassen. Planning:
24 aug
naar Repro–aansluitend Wil bezorgers bevoorraden
1-2 sept
bezorgen
8. Wijkschouw 26 sept.
10 sept
onderwerpen naar gemeente
18 sept
voorbereiden wijkschouw: 19.00 uur theehuis.
9. Verlichting piratenschip.
Hans (aanwonende De Lingert) vragen om zijn buren zelf te informeren; artikel uit de
Kerkevelder meesturen.

10. Website, Facebook.
Het omzetten dan wel terughalen van de volgers blijft lastig. Yvette heeft hierover
nog contact met Facebook. Er komt een artikel in de Kerkevelder om bewoners te
vragen de nieuwe pagina te volgen: zoeken op @LBGKerkeveld.
11. Financiën.
Subsidie skatebaan is nog niet overgemaakt. Irma zal Pascal vragen om een factuur.
Wil draagt tijdelijk de bankpas over aan Yvette ivm zijn vakantie. Yvette zal zorgen
voor betalingen inzake opening skatebaan en secretariaatskosten Irma.
12. Bestuurszaken.
Irma gaat langzaam haar taken overdragen. Het is zoeken naar nieuwe
bestuursleden; iedereen persoonlijk netwerk aanspreken. Na opening skatebaan
adverteren voor bestuursleden/secretaris.
13. Rondvraag.
Hans: Op PO bespreken dat er allerlei werkzaamheden in de wijk plaatsvinden
waarover wij niet zijn geïnformeerd; bouwweg gesloten, sleuven graven langs
Kerkedreef. Ook op halfjaarlijks overleg bespreken.
Yvette: Hoe gaan we wijkbewoners meer betrekken? Enquête?
14. Sluiting vergadering 21.15 uur.
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