Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
Secretariaat: Brink 27, 6603 JR Wijchen
E-mail: secretariaat@kerkeveld.info
www.kerkeveld.info

Notulen vergadering dinsdag 11 december 2018 CONCEPT
Aanwezig: Yvette Akkermans (voorzitter), Wil Coenen, Irma Bingen, Renske van den
Heuvel Hans Moesman (notulist).
Gast: Silke Jansen.
1. Opening/Mededelingen.
Yvette opent om 20.00 uur de vergadering. Zij heet Silke van harte welkom en
hierna volgt er een kleine voorstelronde.
2. Vaststellen agenda.
Vandaag zou het activiteitenplan voor de skatebaan worden besproken met
Fabian. Dit stond niet expliciet op de agenda, maar wordt bij punt 4
behandeld.
3. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Notulen van oktober zijn per mail goedgekeurd. In het vervolg worden de
actiepunten actief bij de agenda betrokken.
-Hart van Zuid voortgang opvragen. Hier gaat Yvette de helpende hand bij
bieden.
-Wat het verkeer betreft en het contact met Hans Jansen; dit gaan Renske en
Hans doen.
-Vlechthaag park Kerkeveld; misschien is het handig om het snoeihout wat bij
het piratenschip vrij komt voor dit project te gebruiken. Dit moet wel met de
gemeente geregeld worden.
-Wateroverlast hondenspeelveld; de gemeente zorgt voor materialen zodat
de vrijwilligers (hondenbezitters) 4 gaten kunnen graven/boren waar grind in
wordt gestort. Er wordt door de gemeente geen bankje geplaatst maar
misschien kan dit via Wijchen Gezond geregeld worden. Verder wordt de
straatkolk bij de Slingert nagekeken omdat die verstopt zit. Renske wordt door
de aannemer geïnformeerd wanneer die werkzaamheden gaan beginnen.
-Fietsen die bij school buiten de fietsenstalling staan; aangezien er nog steeds
hachelijke situaties rondom school voorkomen gaat Yvette dhr. Hans Velvis
aanspreken over de fietsen en de toegang tot de school.
4. Skatebaan en herinrichting Oosterpark.
Wat de verlichting betreft zullen wij ons harder moeten opstellen om dit voor
mekaar te krijgen. Komende raadsvergadering gaat Renske hiervoor
inspreken en tevens kunnen wij dit met het aankomende overleg met Paul
bewerkstelligen. K8W is niet blij met het plan Oosterpark. Zij willen sommige
dingen verplaatst zien en zijn voorstander van een struin pad. Dit kost natuurlijk
weer meer geld, dus zal het wel niet doorgaan. K8W gaat een motie
indienen. Er moet tenslotte wel gerecreëerd kunnen worden. Renske en
Yvette gaan samen met Fabian een activiteitenplan opzetten. Dit komt de
volgende keer op de agenda.
5. Verkeer Kerkeveld.
Het is nog steeds niet duidelijk waar de fietsen gestald moeten worden en
hoe de toegang naar de school is georganiseerd. Trouwens één

Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
Secretariaat: Brink 27, 6603 JR Wijchen
E-mail: secretariaat@kerkeveld.info
www.kerkeveld.info

verkeersregelaar bij de Slingert is te weinig. De omleidingsroutes, zoals in de
Meren 12de straat, zijn niet met de bewoners gecommuniceerd. Alles duidt op
een slechte voorbereiding. We gaan met Paul overleggen om eventuele
verbeterpunten aan te kaarten.
6. Park Kerkeveld.
Het is te hopen dat de elektriciteitsleiding niet kapot getrokken wordt als de
geul voor de stapstenen wordt uitgegraven. Het beste zou zijn om een mail
naar François Dreuning en Patricia van Wolferen te sturen, zodat zij rekening
met elkaars werkzaamheden kunnen houden. Actie; Renske.
7. Hart van Zuid.
In januari 2019 staat de volgende bijeenkomst van Hart van Zuid in de
planning. Yvette gaat daar naartoe. Ze neemt dan gelijk wat punten mee
betreffende de Jumbo, zoals de laad en los locaties en de annexatie van het
trottoir.
8. Communicatie; o.a. website, Facebook..
De website en Facebook houdt Yvette bij. De Kerkevelder is rondgebracht en
de bezorgers hebben een attentie gehad. Mw. Bakker is er mee gestopt maar
een buurman van Wil neemt haar taak over.
9. Financiën.
We staan momenteel nog € 483,51 in de plus. Echter kan de penningmeester
nog een paar declaraties verwachten.
10. Bestuurszaken.
B; wij hebben een nieuw vergaderschema gekregen waaraan de
onderwerpen zijn gekoppeld.
A; dit was de laatste officiële vergadering van Irma, zie punt 11.
11. Rondvraag.
Renske; is met Irma naar het halfjaarlijks overleg LBG’s en Gemeente geweest.
Daar was ook de EHBO aanwezig om het een en ander te vetellen over de
AED. Zij sturen hier nog een stukje op voor de Kerkevelder. Ook is de
omgevingswet ter sprake geweest. Door alle LBG’s is er met nadruk gevraagd
om de Gemeentekalender.
Irma; heeft haar nieuwe emailadres doorgegeven. Ze gaat met Yvette een
datum prikken voor de verschillende overdrachten. Geeft tevens aan de
Yvette soms wat te “moeilijk” schrijft.
Wil; geeft aan dat de AVG formulieren getekend moeten worden. Dit wordt
ter plekke gedaan.
10 A; dit was de laatste officiële vergadering van Irma. Yvette bedankt haar
voor vele jaren trouwe, accurate dienst en geeft haar een attentie namens
de LBG. Naderhand neemt een ieder persoonlijk afscheid van haar.
12. Sluiting vergadering 21.00 uur.
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Volgende bijeenkomsten:
Data 2019
Di 5 februari

Type
LBG vergadering

Di 2 april

LBG vergadering

Woe 22 mei

Wijkberaad

Di 2 juli

LBG vergadering

Di 27 augustus

LBG Wijkschouw*

Di 10 september

LBG vergadering

Di 29 oktober

Periodiek Overleg*

Di 3 december

LBG vergadering

Onderwerpen
Jaarverslag 2018 & Jaarplan 2019
Kerkevelder voorjaar
Voorbereiden Wijkberaad
Jaarblik 2018 en 2019
Gezamenlijke opstart met LBG H’dam
Voorbereiding Wijkschouw
Kerkevelder zomer
2 weken vooraf onderwerpen A. Nass
Voorbereiden PO 29-10
Kerkevelder najaar
Terugkoppeling Wijkschouw
Voorbereiden Jaarverslag & -plan
Vergaderschema 2020

ACTIELIJST van openstaande punten
Actie

Wie

Wanneer

Notuleren, notulen rondmailen en definitief maken
Notulen publiceren op website
Hart van Zuid-voortgang opvragen
Evaluatie burgerparticipatie verkeer
Meenemen huidige ervaring wegwerkzaamheden
Nieuwe bestuursleden FB
Verlichting/groen piratenschip bewaken
(ook actie vanuit PO)
Overdracht aan Renske
Skatebaan verlichting (ook actie vanuit PO)
PO: Coating skatebaan aangebracht?
Nieuw activiteitenplan
Beestenbende vragen voor zwerfaval
Brede zachte bezem stallen bij De Meerval?
Proces Oosterpark bewaken
Facebook oude pagina opheffen
KvK omzetten
Vlechthaag park Kerkeveld?
AVG
Documenten secretariaat controleren op AVG
Secretariaat archief voorbereiden/opschonen
Overdracht secretariaat mailbox & inlog
Overdracht secretariaat archief en doc’s
PO: Bomen beplanting compensatieregeling
PO: Snelheidsmeter De Gamert olv Colette Bitter,
up to date houden van Piet (wijkbewoner Gamert)
PO: Opknappen rotonde Zuiderdreef-Kerkedreef
PO: Waterovelast hondenSPEELveld Slingertaannemer

Hans
Yvette
Irma
Allen
Annemiek Nas
Allen
Irma/Renske

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

Irma
Renske
Renske
Fabian/Renske
Yvette
Yvette
Renske
Yvette
Yvette
Yvette
Wil
Irma
Irma
Irma/Yvette
Irma/Yvette
…/Annemiek
Yvette/Colette

dec ‘18
z.s.m.
5 feb ‘19
jan ‘19
maart ‘19
maart ‘19
doorlopend
Jan ‘19
Jan ‘19
NL doet mrt ‘19?
11 dec.
z.s.m.
Jan ’19
z.s.m.
Jan ‘19
z.s.m.
Jan ‘19

Helicon/Overhaag
Renske

Voorjaar ‘19
Voorjaar ‘19

Aparte afspraak
z.s.m.
doorlopend

