Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld

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

Notulen vergadering dinsdag 23 oktober 2018
Aanwezig: Yvette Akkermans, Hans Moesman, Wil Coenen, Renske van den Heuvel,
Irma Kroeze (notulist).
Gast:
Fabian Niemeijer
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 19.30 uur de vergadering. Er moet gezocht worden naar nieuwe
bestuursleden. Hans Derksen zou mogelijk komen maar had geen tijd. Irma zal hem
nog even benaderen. Yvette oppert om Kim Vereijken te vragen (naschrift: kan niet
want is lid politieke partij) en Irma denkt nog aan Patrick Wattel of zijn vrouw Norma.
Gaarne iedereen meedenken en actief Kerkevelders benaderen.
2. Vaststellen agenda.
Agenda vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Renkse had niet gereageerd maar geen opmerkingen meer. Yvette had wel
gereageerd maar niet via “reply” waardoor haar reactie naderhand niet meer
makkelijk was terug te vinden. Yvette zal haar opmerkingen in de notulen verwerken
en daarna rondsturen. Naschrift: actiepunten niet besproken.
4. Skatebaan Oosterpark.
Fabian Niemeijer schuift aan namens de skaters.
Opening skatebaan was een groot succes; geschat 30-40 aanwezigen, maar er zijn
zeker 150 mensen geweest. Naderhand ook veel positieve reacties over de skatebaan
ontvangen. Ook de sponsoren waren enthousiast.
Verlichting skatebaan: hangt ergens tussen Pascal Jansen en Lambert van Beusekom:
wordt vervolgd.
Zaken die bewaakt moeten worden: planten bomen nabij skatebaan,
bankje/picknicktafel, hek of haag bij fietspad, onderhoud, verlichting.
Yvette zal beestenbende vragen voor zwerfafval bij de baan.
Fabian geeft aan dat bankje met afdak niet nodig is want als het regent gaan skaters
huiswaarts.
Door BMX-en op de baan licht er regelmatig veel zand, wat voor de skaters niet fijn
is. Mogelijk een zachte bezem zetten bij zwembad de Meerval; Yvette verkent.
Activiteitenplan: allereerste een compliment aan Fabian en Styn die steeds de kar
trekken. Jammer dat de andere skaters het laten afweten nu de baan er ligt. Fabian
stelt ze wel te kunnen activeren voor gerichte acties uit het activiteitenplan.

Afgesproken taakverdeling:
Fabian/Styn zorgen voor geactualiseerd activiteitenplan, contacten met skaters. LBG
(Renske en Yvette als back-up) zorgt voor contacten met gemeente en
MeerVoormekaar, vergunningen, media, financiële ondersteuning en
verslaglegging/foto’s voor verantwoording aan de Provincie.
In vergadering van 11 december nieuwe plan concreet en bespreken met Frank
Thijssen.
5. Herinrichting Oosterpark.
Nog niets bekend. Naschrift: uitvoering niet eerder dan voorjaar 2019.
6. Verkeer Kerkeveld.
Inloopavond 31 oktober 18.30-20.30. Alleen Wil is verhinderd.
Yvette wil die avond ook mogelijke bestuursleden aanspreken. Irma zorgt voor
visitekaartjes.
7. Aanpassingen N324.
Yvette heeft nagevraagd: direct aanwonenden Lunen zijn persoonlijk geïnformeerd.
Inloopavond 30 oktober; Irma gaat.
8. Wijkschouw.
LBG is tevreden over opkomst. Het werkt goed om met mensen een tijd af te spreken
waarop we ter plaatse zijn voor “hun” onderwerp zodat niet iedereen de hele tocht
mee hoeft te fietsen. Aantal onbeantwoorde punten zullen we op PO zetten (zie 11).
9. Piratenschip: verlichting en groen.
Verlichting is François Dreuning nog steeds mee bezig. Patricia van Wolferen opperde
lichtmast op zonne-energie zodat er geen kabel gelegd hoeft te worden maar wilde
dat niet bij haar collega aankaarten. Dat heeft Irma alsnog gedaan maar geen reactie
ontvangen.
Onderhoud groen: afgesproken is dat er wat vaker op het eiland zal worden gemaaid
met een bosmaaier. Er zal in het schip extra zand worden aangebracht op de
drainagebuis beter te bedekken. Het touw is gerepareerd. De wilgen zullen niet
worden gesnoeid maar getrokken. Er zal worden gekeken of er budget is voor het
uitgraven van de geul waar de stapstenen liggen, zodat er weer water kan stromen.
Dit is ook beter tegen de blauwalg/botulisme.
10. Hart van Zuid.
Na de zomer zouden de omliggende wijken worden betrokken. Irma informeert naar
de stand van zaken.
11. Periodiek Overleg.
Agendapunten:
-LBG slecht geïnformeerd over werkzaamheden. Voorbeelden zijn de kap van 30
bomen in de Diemewei (waarom?) en de graafwerkzaamheden/afsluiting fietspad
langs Kerkedreef.
-Evaluatie burgerparticipatie verkeer-wethouder Loermans uitnodigen.

-Snelheidsmeter Gamert
-Verkeersaanpassingen school
-Piratenschip (groen en verlichting)
-Verlichting skatebaan Oosterpark
-Opknap rotonde
-Verlichting witte brug
-Steen Woordsesteeg
12. Kerkevelder.
Yvette gaat vanaf nu zorgen voor de samenstelling en krijgt van Irma overdracht:
format, tijdsplanning, contactpersonen repro/HKO, enz. Yvette stelt voor dat
iedereen (m.u.v. Irma) meeschrijft aan komende Kerkevelder. Iedereen graag stukjes
uiterlijk 26 november aanleveren.
Onderwerpen:
-Intro (Yvette)
-Wateroverlast melden bij gemeente. Combineren met schoonhouden putten,
stoepen, snoeien hagen langs voetbad. (Yvette)
-Contactmomenten LBG-gemeente: wijkschouw, wijkberaad, PO, halfjaarlijks overleg,
wijkcontactpersoon (Wil)
-verslag inloopavond verkeer (Hans)
-Piratenschip en skatebaan met eventueel Oosterpark (Renske)
-Naschrift: herhalen bericht nieuwe Facebookpagina liken
adverteren secretaris/bestuursleden
13. Website, Facebook.
Het omzetten dan wel terughalen niet meer mogelijk omdat we geen toegang meer
hebben tot oude pagina. Yvette probeert nog bij Facebook de oude pagina op zwart
te zetten. Beheer website en Facebook blijft bij Yvette.
14. Financiën.
Yvette heeft betaling skatebaan gemeente en ijscokar gedaan. Pas gaat nu terug naar
Wil.
15. Bestuurszaken.
Taken Irma worden voorlopig verdeeld. Er is behoefte aan een nieuwe secretaris die
ook overdag beschikbaar is. Irma zal advertentie opstellen. Voorlopig gaat Hans
notuleren, doet Renske skatebaan/Oosterpark/piratenschip en Yvette Facebook en
website. Ze stelt voor ook het secretariaat tijdelijk over te nemen, maar deze
combinatie van voorzitterschap en secretariaat is niet wenselijk.
KvK moet nog worden omgezet. Postadres LBG omzetten naar adres wijkcentrum:
Brink 27, 6603 JR.
16. Rondvraag.
Irma:
-vlechthaag aanbrengen in park Kerkeveld? Yvette vindt dit goed project voor
NL Doet.
-Bijeenkomst Leefbaarheidsalliantie. Irma gaat

Wil:
-AVG uitwerken; volgende vergadering. Irma zal documenten hierop
controleren.
Yvette:
-overdracht documenten secretaraat: Irma zal computerbestanden gaan opschonen.

17. Sluiting vergadering 21.25 uur.
Volgende bijeenkomsten:
Di 30 okt
Wo 31 okt
Wo 7 nov
Di 13 nov
Di 11 dec

Actie

Inloop N324
Inloop verkeer Kerkeveld
Halfjaarlijks LBG’s
Periodiek Overleg
LBG vergadering

18.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Nederasselt
Trinoom
Noorderlicht
Gem.huis
Brink

ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notulen maken
Notulen augustus bijwerken en rondsturen
Agenda PO
Hart van Zuid-voortgang opvragen
Mail 1 x per 2 dagen beantwoorden –reply!
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Kerkevelder stukjes schrijven
Overdracht proces aan Yvette
Aantallen wijkkrant aanpassing doorgeven
Nieuwe bestuursleden FB
Verlichting/groen piratenschip bewaken
Overdracht aan Renske
skatebaan verlichting
Nieuw activiteitenplan
Beestenbende vragen voor zwerfaval
Bezem stallen bij De Meerval
Proces Oosterpark
Facebook oude pagina opheffen
Bankpas naar Wil
Advertentie secretaris opstellen
KvK omzetten
Vlechthaag park Kerkeveld
AVG
Documenten secretariaat controleren
Overdracht archief voorbereiden/opschonen
Beestenbende vragen zwerfvuil op te ruimen bij
skatebaan – via nieuwsbrief school
Brede zachte bezem mogelijk bij zwembad
naaerzetten tbv skaters?

Irma
Allen (muv Wil)
?
Allen
Allen

Wanneer

Irma
Yvette
Irma
Irma
Allen
Allen
Allen
Irma
Wil
Allen
Irma/Renske
Irma
Irma/Renske
Fabian/Renske
Yvette via schoolkrant
Yvette
Renske
Yvette
Yvette
Irma
Yvette
Yvette
Wil
Irma
Irma
Yvette

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
altijd
PO
26/11
z.s.m.
z.s.m.
benaderen
t.z.t.
t.z.t.
bewaken
vergadering december
t.z.t
z.s.m.
bewaken
poging doen
z.s.m.
z.s.m.
t.z.t.
voorjaar 2019 / NL doet
11 dec.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Yvette

t.z.t.

