WELKOM op het WIJKBERAAD

Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
22 mei 2019 te Wijkcentrum De Brink
Aanmeldingen:
• H. Bolt – 2p: niet aanwezig Inbreng: aandacht voor zwanen en deze met rust
laten.
• Sylvia van Laanen – 1p: niet aanwezig
• René Jansen – 1p: aanwezig
• Marco Roeleven – 1p: aanwezig
• Peter Leenders – 1p: aanwezig
• Hein Stoots – 1p: niet aanwezig
• Via Facebook ‘gaat’: Irma Bingen (niet aanwezig) en Kim Vereijken (niet
aanwezig)
Wel inbreng, niet aangemeld:
• Leo Brouwer: 40e straat Diemewei is niet tevreden met de
verkeersmaatregelen, er wordt nog steeds te hard gereden (ook met
aanhangwagens over de drempels) en onnodig geclaxoneerd.
• Martijn Kok: blij dat drainage op hondenspeelplaats is uitgevoerd.

• Caroline Kersten 42e straat: Verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat het beter
geregeld is, echter komen ze vanaf Kerkedreef harder aanrijden en later
afremmen, vooral in vroege ochtend en late avond, vraagt wanneer
geluidsarme asfaltlaag op de toegangsweg gelegd wordt.
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Verder aanwezig:
• Bestuursleden LBG Kerkeveld
• Wethouder Paul Loermans
• BOA Mandy Asselman
• Rob Albersnagel (K8W – Huurlingsedam)
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Agenda
AGENDA

20.00 uur

Welkom door LBG Kerkeveld

De LBG

20.10 uur

Herontwikkeling Wijkcentrum De Brink

20.15 uur

Wijkagent en toezichthouder

Terugblik 2018

20.25 uur

Terugblik 2018

Evaluatie Verkeer

20.35 uur

Evaluatie Verkeersaanpassingen Kerkeveld

Jaarplan 2019

21.00 uur

Jaarplan 2019

WOP

21.15 uur

WijkOntwikkelingsPlan

21.30 uur

Afsluiting met een borrel

MFA De Brink
Wijkagent

Afsluiting

Het wijkberaad was bedacht om als plenaire aftrap dit gezamenlijk te doen met
LBG Huurlingsedam, echter is in de laatste periode alleen de voorzitter nog
overgebleven (Derk Venema). In de Huurlingsedam zijn ze, net als ons bestuur,
op zoek naar nieuwe bestuursleden.
De opkomst is helaas laag. De wijkbewoners vinden de LBG en de leefbaarheid
wel belangrijk, maar maken er geen tijd voor vrij om bijvoorbeeld naar het
wijkberaad te komen. Geopperd wordt om de Wijkschouw in september te
combineren met een Wijkberaad. Qua tijdsbesteding moeten we even kijken hoe
dit kan verlopen, omdat fysiek door de wijk fietsen vaak best even tijd kost.
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Bestuur LBG Kerkeveld
AGENDA
De LBG

Voorzitter

Bestuurslid

Penningmeester

Bestuurslid

MFA De Brink
Wijkagent
Terugblik 2018
Evaluatie Verkeer
Jaarplan 2019

WOP

Secretaris

Afsluiting

YVETTE AKKERMANS - VOORZITTER
Uit buurt De Gamert. Tevens voorzitter Wijkcentrum De Brink.
HANS MOESMAN – BESTUURSLID
Uit buurt De Meren. Sinds begin in de LBG betrokken en bestuurslid.
WIL COENEN – PENNINGMEESTER
Uit buurt Diemewei. Tevens penningmeester Wijkcentrum De Brink.

RENSKE VAN DEN HEUVEL - BESTUURSLID
Uit buurt De Flier en betrokken geweest in werkgroep verkeer Kerkeveld.
SILKE JANSEN - BESTUURSLID
Nieuw in 2018, na vertrek Irma. Als secretaris uit buurt Diemewei.
Tevens secretaris Wijkcentrum De Brink.
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Rol LBG Kerkeveld
AGENDA

• Inzetten voor een prettig woon- en leefklimaat op wijkniveau

De LBG

• Burgerparticipatie en – initiatieven stimuleren en begeleiden

MFA De Brink

• Regulier overleg met gemeente → 1 à 2 x jaar

Wijkagent
Terugblik 2018

• Jaarlijkse wijkschouw

Evaluatie Verkeer

• Jaarlijks wijkberaad

Jaarplan 2019

• Informeren wijkbewoners

WOP
Afsluiting

✓ Kerkevelder
✓ Website LBG
✓ Social Media
Graag met respect de discussie voeren

Met name de rol van de LBG in een burgerparticipatie initiatief is van belang om
helder te houden (zie verslag van Evaluatie burgerparticipatie Verkeer Kerkeveld
– jan 2019).
Daarnaast is vooral de rol om de gemeente van wijkbehoefte en –wensen te
voorzien en vice versa.
Stroomlijnen informatie over en weer.
Toegankelijkheid te vergroten vice versa.
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Locatie MFA De Brink
AGENDA

• Wijkcentrum De Brink: Huurlingsedam èn Kerkeveld

De LBG

• Wijkbehoefte overdag nauwelijks aanwezig

MFA De Brink

• Ruimtes beter benutten; Kinderopvang en Basisschool

Wijkagent
Terugblik 2018

• Combinatie gebruik van de ruimtes (multifunctioneel)

Evaluatie Verkeer

• Plannen rond zomer inzichtelijk

Jaarplan 2019

WOP
Afsluiting

• Voorproefje vanavond in te zien
Het wijkcentrum blijft voor u open!

Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan we in het wijkcentrum eea aanpassen
om de ruimte beter te benutten. Overdag is er nauwelijks behoefte vanuit de wijk
aan een ruimte, terwijl school en BSO met de benen buiten hangen. De
aanwezigheid en activiteit met BrinkIdee wordt zeer gewaardeerd en in stand
gehouden. Een aantal impressie tekeningen worden getoond en zijn na de
vergadering verder in te zien.
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Wijkagent & toezicht
AGENDA

• Wijkagent; Freek Kleinschiphorst

De LBG
MFA De Brink
Wijkagent
Terugblik 2018
Evaluatie Verkeer
Jaarplan 2019

WOP
Afsluiting

• Toezichthouder, BOA’s
• Mandy Asselman
Contact:
• 0900-8844
• Spoed? 112

Mandy Asselman stelt zich voor als BOA in Wijchen-Zuid.
Wijkagent Freek kon helaas niet aanwezig zijn.
De vraag: Wat is het verschil tussen de wijkagent en een BOA beantwoord
Mandy dat het toezicht op de openbare orde grofweg gezegd voor de BOA
ophoudt tot de voordeur. Achter de voordeur is voor de wijkagent.
Parkeerproblemen pakt de BOA ook op.
Meldingen graag via je smartphone en MIJN GEMEENTE APP en dan ‘toezicht’
aanklikken – liefst meteen voorzien van een foto.
Een BOA werkt ook in de avonden en weekends.
Achtergrondinformatie BOA
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is in Nederland
een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal
een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van
buitengewoon opsporingsambtenaren zijn gemeentelijk handhavers,
parkeercontroleurs, boswachters, milieuambtenaren, Hoofdconducteurs en
sociaal rechercheurs. Dit in tegenstelling tot algemene opsporingsambtenaren,
die bevoegd zijn tot de opsporing van nagenoeg alle strafbare feiten.
In veel gevallen hebben buitengewoon opsporingsambtenaren een functie die
mede de handhaving van openbare orde, veiligheid en leefbaarheid omvat. Een
deel van deze handhavers heeft ook geweldsbevoegdheden.
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Terugblik 2018
AGENDA
De LBG
MFA De Brink
Wijkagent
Terugblik 2018
Evaluatie Verkeer
Jaarplan 2019

WOP
Afsluiting

• Burgerparticipatie, overleggen en wijkberaad 23 mei
• Veiligheid & Infrastructuur
• Verkeersafwikkeling Kerkeveld
• Jeugd
• Skatebaan Oosterpark geopend
• JOS overleg neemt input wijkschouw mee
• Groen
• Wijkschouw 26 sep, klusmaanden okt/nov
• Hondenspeelveld en -beleid

Betrokkenheid & communicatie
Burgerparticipatie: een LBG is te zien als een wijkraad en fungeert als schakel
tussen bewoners en gemeente. Om burgerparticipatie in goede lijnen te banen,
heeft de gemeente hieraan voorwaarden gesteld. Deze gaan tevens in op waar
een LBG aan moet voldoen. Wij voldoen al vanaf 2012 aan alle gestelde
voorwaarden. Tevens heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden over het
burgerparticipatietraject 2e ontsluiting/betere verkeerafhandeling Kerkeveld.
Hiervan is een apart verslag gemaakt dat op de website staat. Belangrijkste
conclusie is dat wanneer een wijk geen duidelijke voorkeur heeft, en meningen
sterk verdeeld zijn, het voor een initiatiefnemer/wijkbewoner/LBG niet prettig is
zelf een standpunt hierin in te nemen en het burgerparticipatie traject te leiden.
Dit kan dan beter (incl. besluiten) bij de gemeente liggen. Dit geldt zeker voor het
communiceren: altijd vanuit de gemeente blijven communiceren, waarbij de LBG
dit via de LBG kanalen kan ondersteunen waar nodig. Van belang is dat de
gemeente deze verbeterpunten ter harte heeft genomen voor een volgend
burgerparticipatie traject, aldus Paul die van deze ervaring veel geleert heeft.
Wijkberaad: het jaarlijks wijkberaad d.d. 23 mei 2018, inclusief
bestuursverkiezing;
Gemeente: periodiek overleg, o.a. met de wijkcontactadviseur en andere LBG’s;
Wijkschouw: jaarlijkse rondgang in de wijk dd. 26 september 2018 met
wijkbewoners i.s.m. de wethouder Leefbaarheid, wijkcontactadviseur, wijkagent
en wijkbeheer;
Communicatie: met wijkbewoners. Naast live- en mailcontact, ook via de
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wijkkrant “De Kerkevelder” (3x/jaar), de website www.kerkeveld.info en onze
Facebook pagina.
Veiligheid & infrastructuur
WhatsApp Buurtgroepen: deze ondersteunen we graag om de veiligheid te
vergroten;
Wijkagent: contact met de wijkagent Zuid en BOA’s onderhouden en
communiceren waar nodig;
Verkeersafwikkeling Kerkeveld: nadat besloten is dat de 2e ontsluiting niet
doorgaat, is een plan van aanpak opgesteld voor de verkeersproblematiek in
Kerkeveld. De aanpassingen rondom school zijn eind 2018 gestart en begin 2019
afgerond (zie later in de sheets). Tegelijkertijd is via school een project gestart
“Lekker Anders Dag” om het verkeersgedrag van ouders te beïnvloeden (kinderen
niet met de auto naar school brengen, maar lopen/fietsend). Naast het actief
volgen van de uitvoering van en de communicatie over dit plan van aanpak, blijft
de LBG alert op andere mogelijke verkeersaandachtspunten in de wijk Kerkeveld.
Hierin zijn we mede afhankelijk van de signalen van de wijkbewoners zelf. De
LBG zal het proces en communicatie vanuit de gemeente naar de wijk actief
volgen.
Jeugd
Sport- en ontmoetingsplaats Oosterpark: de realisatie van de skatebaan heeft
in de zomer van 2018 plaatsgevonden met een druk bezochte opening. Er wordt
veel gebruik gemaakt van de skatebaan (bij droog/mooi weer); een succesvol
project. In 2019 zullen nog activiteiten georganiseerd worden voor en door
jongeren.
JOS: Jongeren Op Straat overleg heeft ook de opmerkingen meegenomen die
tijdens de Wijkschouw naar voren zijn gekomen (bij De Slingert). Frank Thijssen
(MeerVoormekaar) heeft deze actief opgepakt en hem kun je bellen bij vragen of
opmerkingen. We blijven dan ook aandacht houden voor de ouder wordende
jeugd om onze wijk leefbaar te maken en houden. Dit doen we i.s.m. het
Wijkcentrum De Brink, andere LBG’s en MeervoorMekaar;

Groen
Groenvoorziening: deze is in onze wijk al behoorlijk op orde. Bewoners melden
zelf. Gebruik het liefst hier MIJN GEMEENTE APP voor. Daarnaast is er tijdens
jaarlijkse wijkschouw goede input gekomen ter verbetering. Al fietsend door de
wijk heen ontmoetten we wijkbewoners die hun input gaven. Ook aandacht voor
de klusmaanden waarop wijkbewoners kunnen reageren. De opmerkingen in de
wijkschouw kunnen dan ook in de klusmaanden meegenomen worden. Het
bestaan van de klusmaanden zou volgens een aanwezige wijkbewoner wel meer
gepromoot kunnen worden.
Hondenspeelveld en -beleid: actief contact met wijkbewoners en we
onderhouden hierover contact met gemeente en Bureau Toezicht.
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Evaluatie Verkeersaanpassing
AGENDA
De LBG
MFA De Brink
Wijkagent
Terugblik 2018

Raadsbesluit:
• Geen 2e ontsluiting
• Wel kruising, 40e en 10e
• Fiets- en Schoolroute

Evaluatie Verkeer
Jaarplan 2019

WOP
Afsluiting

Na 2e ontsluiting die niet doorging heeft Raad besloten tot deze oplossing.
Er was 31 okt inloopavond voor wijkbewoners in De Trinoom.
Daarin werd duidelijk dat het fietspad niet werd doorgetrokken tot aan de
Woordsestraat/steeg vanwege budgetoverschrijding.
De uitvoering was in maanden nov en dec 2018.
Volgende sheet gebruikt om tevredenheid te bespreken.
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AGENDA
De LBG
MFA De Brink
Wijkagent
Terugblik 2018
Evaluatie Verkeer
Jaarplan 2019

WOP
Afsluiting

In het algemeen:
• Veel wijkbewoners ervaren het als een goede stap vooruit.
• De route tussen de twee schoollocaties is verbeterd.
• Het autoverkeer tussen Huurlingsedam en Kerkeveld is daardoor ietsje
afgenomen, maar is nog steeds duidelijk aanwezig.
• Ontevredenheid over (oranje sterren)
• het niet doortrekken van het fietspad langs de Slingert. Nu rare
aflopende (snelheid!) bocht van het fietspad op de Diemewei;
• aan het stukje weg tussen het fiets-/voetpad dat begint ter hoogte van
de Flier 30e straat en de uitrit naar de parkeerplaatsen bij de Slingert en
in de bochten van de 45e straat (Diemewei) worden auto’s geparkeerd
van ouders die kids wegbrengen;
• 60e straat wordt harder gereden nu de straat aan weerskanten
parkeerhavens heeft en daardoor de weg breder is geworden;
• een duidelijke fietsaanduiding (of liever een bredere plek, of misschien
een pad rechts van het hekje waar nu de wadi ligt) voor fietsers vanuit
de Meren/De Gamert over de nieuwe 'toegangs' kruising richting
Diemewei 40e straat (school);
• vanuit de richting De Meren/De Gamert is op de nieuwe
'toegangs'kruising geen goede afbuiging op de fiets mogelijk naar de
eerste brug van Huurlingsedam (als kinderen naar De Brink moeten
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fietsen);
• ondanks de drempels in de 40e straat wordt hier wel iets afgeremd, maar
rijden wijkbewoners nog steeds goed door. Aanhangers, vooral als ze
leeg zijn, maken een hoop geluid over de drempels. Suggestie is een
‘steen/obstakel’ te maken op de kruising / weg waardoor nog meer wordt
gedwongen om af te remmen. Ook wordt er onnodig geclaxonneerd;
• de paaltjes in de Gamert 20e en De Meren 10e straat zien wijkbewoners
nog steeds als een tijdelijke oplossing en er wordt gevraagd wanneer
hier andere ‘obstakels of versmallingen’ komen, nìet zijnde drempels;
• nog steeds wordt hard(er) gereden op de toegangsweg Kerkedreef.
Vraag is wanneer toplaag vervangen wordt door stiller asfalt. Dit staat in
de meerjarenbegroting.
Samengevat kan worden gezegd dat veel in het gedrag van de wijkbewoners zelf
zit. Dit werd ook helder ten tijde van de verkeersaanpassingen waarbij sommige
bestuurders het zo bont maakten (oa tegen verkeersregelaar) dat er
huisbezoeken van de politie voor nodig waren om wijkbewoners op hun rijgedrag
aan te spreken. Een van de inbrengers, die vanavond niet aanwezig kon zijn,
noemde het ‘ronduit bedroevend dat dit rijgedrag in zo’n mooie en leuke wijk
aanwezig is…verbazingwekkend!’.
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Jaarplan 2019
AGENDA
De LBG
MFA De Brink
Wijkagent
Terugblik 2018
Evaluatie Verkeer
Jaarplan 2019

WOP
Afsluiting

• Burgerparticipatie, overleggen & WOP?
• Veiligheid & Infrastructuur
• Evaluatie verkeersaanpassingen Kerkeveld
• Jeugd – contact vinden!
• Activiteiten skatebaan Oosterpark
• Speeltoestellen vervangen Park Kerkeveld (gereed)
• Groen
• Groenvoorziening: Wijkschouw (28-8), klusmaanden okt/nov
• Hondenspeelveld drainage door bewoners
• Samen naar een Duurzaam Wijchen & Kerkeveld

• Printjes uitgedeeld van LBG Kerkeveld Jaarplan 2019. Deze is ook terug te
vinden op de website.
• Burgerparticipatie: we zoeken het liefst straatvertegenwoordigers, zodat straks
heel Kerkeveld een fysiek aanspreekpunt heeft per straat/buurtje als het gaat
om leefbaarheid.
• Skatepark willen we nog afmaken met hekje langs fietspad voor uitschietende
skateboarden en een lichtpunt/lantaarnpaal.

• Jeugd: het blijft een lastige groep om mee in contact te komen. We zetten
instagram in en werken samen met wijkcentrum De Brink om bijvoorbeeld met
ouder Amanda Eerkens (stond met artikel in WegWijs) jeugdactiviteiten te
gaan organiseren, zoals een jeugdfeestje oid.
• Link toegevoegd van Energieplan op hoofdlijnen: Samen naar een Duurzaam
Wijchen:
https://www.wijchen.nl/document.php?m=46&fileid=36718&f=42cd9a3413c077
22480a469974fd0dbf&attachment=0&c=19912
Laatste nieuws:
Er wordt waarschijnlijk ook een Buurtfonds opgericht vanuit de gemeente. Doel is
het ondersteunen van innovatieve buurtoverstijgende activiteiten met een bedrag
tot de 10.000,-. Dit wordt komende maanden uitgewerkt en LBG Kerkeveld (Hans
Moesman) neemt deel aan de ontwerpgroep. Nadere informatie volgt nog via
gebruikelijke kanalen.
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WijkOntwikkelingsPlan
AGENDA

• Relatie met nieuwe omgevingswet

De LBG

• Een kompas voor de toekomst

MFA De Brink
Wijkagent

• Pro-actief vanuit de wijk gewenst beeld

Terugblik 2018

• Daarmee invloed op de wijkontwikkeling

Evaluatie Verkeer

• Activatie, ideeën en breed draagvlak nodig

Jaarplan 2019

• Daarom alleen haalbaar met een werkgroep WOP

WOP
Afsluiting

WIJKONTWIKKELINGSPLAN KERKEVELD

IS HIER BEHOEFTE AAN?
Een ontwikkelingsplan: een kompas voor de toekomst
Als dorp, wijk of buurtschap mag je niet van de gemeente verwachten, dat zij
aanvoelen hoe inwoners de ideale toekomst voor zich zien en evenmin mag je
van de gemeente verwachten dat zij zich met allerlei details aangaande het leven
in de gemeenschap bezighoudt. De bewoners moeten zelf antwoord geven op
vragen en hun behoefte duiden op alle terreinen van de fysieke leefomgeving.
Denk aan thema’s als ruimte, water, natuur, landschap, verkeer en erfgoed.

Om de leefbaarheid te behouden, dan wel te verbeteren, moet de gemeenschap
eerst helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of verbeteren. In het WOP
(WijkOntwikkelingsPlan) worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende 5
tot 10 jaar beschreven. Dat is een periode die te overzien is, maar waarin ook
ruimte is voor nieuwe regels en beleidsplannen. Iedereen, of in ieder geval
zoveel mogelijk inwoners, moeten het eens zijn met het WOP.
De oproep vanuit de gmeente aan de LBG en dus aan bewoners van Kerkeveld
is, wie van de wijkbewoners zich geroepen voelt hier aan bij te dragen, omdat het
bestuur van de LBG dit niet alleen wil doen. De energie en behoefte hiervoor
moet echt uit de wijk en de bewoners zelf komen.
Marco en Peter geven aan, niet met het gehele WOP te willen starten, maar wel
met het thema DUURZAAMHEID. Het voorstel is om een oproep te doen op de
website, facebook, instagram en in de komende Kerkevelder (en wegwijs en
flyer?) om wijkbewoners te vragen hierbij aan te sluiten. Bij een voldoende
aanwezige energie, en aantal wijkbewoners, kan worden gestart met het
opstellen van een WOP. Is deze energie er niet, dan pakken we dit niet verder
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op. DE WIJK IS DUS ZELF AAN ZET!
Achtergrondinformatie Aanpak/proces WOP
1. Werkgroep WOP (met energie en voldoende wijkbewoners) samenstellen
2. Behoefte van de wijk ophalen / uiten
3. Knelpunten inventariseren
4. Prioriteiten stellen/benoemen
5. Commissies/Subwerkgroepen aanstellen tbv uitvoering: vb Duurzaamhied,
Infrastructuur, Wijk & Wonen (bezetting woningen en balans huur/koop,
diversiteit)
Achtergrondinformatie inzake de Omgevingswet
Ruim 200 jaar na de inwerkingtreding van de Mijnwet tellen we in Nederland zo’n
40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en een paar honderd
ministeriële regelingen op het gebied van de leefomgeving; voor ruimtelijke
ordening en bodem- en waterbeheer; voor milieu en monumentenzorg en voor
natuur, geluid, bouwen en infrastructuur. In de loop der jaren werden regels
aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Met als gevolg dat het
huidige omgevingsrecht op onnavolgbare wijze is verbrokkeld en verdeeld.
De nieuwe Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in
de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een
integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang
worden beschouwd, essentieel. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in
de Omgevingswet, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie van Rijk en provincie en bij
het gemeentelijke omgevingsplan. Dit plan omvat niet alleen het huidige
bestemmingsplan, maar ook alle verordeningen die betrekking hebben op de
leefomgeving. Straks komen alle relevante factoren in het omgevingsplan samen:
ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, natuur en cultureel erfgoed.
De Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, het plan of
programma, decentrale regelgeving, algemene rijksregels, de
omgevingsvergunning en het projectbesluit. De kerninstrumenten van de
Omgevingswet met betrekking tot de gemeenten zijn de omgevingsvisie, plan en
programma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is per 1 januari 2021.
In de Omgevingsvisie kan de gemeenteraad een integrale inpassing van de
buitenring in het gemeentelijke beleid als kader stellen.
In het Omgevingsplan worden regels opgenomen voor de ‘fysieke leefomgeving
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Afsluiting
Als dank voor uw
aandacht kunt u een
consumptie
aan de bar halen

Er waren geen vragen meer en we zijn aansluitend een drankje aan de bar van
Wijkcentrum de Brink gaan drinken.
Dank voor de aandacht!

PS wij zoeken nog bestuursleden voor LBG Kerkeveld, maar ook voor
wijkcentrum De Brink. Tevens zoeken we wijkbewoners die een bijdrage
willen leveren aan het opstellen van een WOP, met het thema
DUURZAAMHEID. Daarvoor kunt u zich aanmelden via
secretariaat@kerkeveld.info.
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