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Notulen vergadering dinsdag 2 april 2019
Aanwezig LBG Huurlingsedam; Derk Venema, Rob Pouwels.
Aanwezig LBG Kerkeveld; Yvette Akkermans (voorzitter), Renske van den Heuvel, Silke
Jansen, Hans Moesman (notulist).
Afwezig met afmelding; Wil Coenen.
1. Informele ontmoeting met LBG Huurlingsedam.
Gezamenlijke punten voor het halfjaarlijkse LBG overleg op 17april:
• Wijk Ontwikkelings Plan (WOP). Hoe is de ondersteuning van de gemeente
hierin? Daar zal ongetwijfeld een raamwerk voor bestaan.
• De rol van een LBG in de gemeente Wijchen.
• Burgerparticipatie; wat is de rol van de LBG? Denk hierbij o.a. aan zoals de
gemeente met de LBG omgaat.
Wijkberaad 22 mei. Wij brengen de Kerkevelder na 17 april uit als het LBG’s overleg is
geweest, zodat het programma voor het wijkberaad hierin kan worden vermeld.
Van de LBG Huurlingsedam krijgt Yvette hun Communicatieplan doorgestuurd. Zij
stuurt dit door naar de andere leden.
Hierna gaan wij uit elkaar om ieder zijn weegs te gaan.
2. Opening /mededelingen.
De vergadering wordt door Yvette geopend.
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
4. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Hierna wordt de actiepuntenlijst doorgenomen. Onderaan de notulen staat de
bijgewerkte versie.
5. Skatebaan en herinrichting Oosterpark.
Er is nog geen update van de herinrichting van het Oosterpark. Er zijn wel
beschadigingen aan de skatebaan. Dit moet aan Annemiek worden doorgegeven,
Deze taak neemt Renske op zich. De prullenbak bij de JOP is nog niet geplaatst,
terwijl dit was doorgegeven via de gemeente app. Wij moeten erop letten dat Fabian

zijn plan aan ons doorstuurt. Andere kinderen kunnen ook aan de activiteiten mee
doen.
6. Verkeer Kerkeveld.
Yvette vraagt aan de gemeente nog hun versie van de evaluatie burgerparticipatie
verkeer op. Zij kunnen dit op het Wijkberaad gaan presenteren.
Renske geeft de schoolbordroute en doodlopende straatborden aan de gemeente
door.
7. Hart van Zuid voortgang.
Yvette zit nu in een projectgroep. Ze zijn nu bezig om wijkbewoners te activeren,
zoals iets ondernemen tegen eenzaam zijn, zwerfvuil opruimen.
Met gebiedsplanologie is een stuurgroep bezig (een soort WOP) die bestaat uit
Zuiderpoort winkeliers, eigenaar van het appartementencomplex, Talis, De Eerste
Stap et cetera.
8. Jaarplan 2019.
Na 17 april LBG’s overleg wordt hij vastgesteld eventueel met WOP.
9. Wijkberaad 22 mei 2019.
Aanwezig zullen zijn; mogelijk MeerVoormekaar voor de jongeren overlast, politie of
bureau toezicht (BOA) en wethouder. Er moet nog wel het een en ander geregeld
worden zoals koffie/thee en de televisie met audioapparatuur. De presentatie maakt
Yvette.
10. Kerkevelder april vaststellen.
Diverse opmerkingen, suggesties worden doorgenomen. Als hij klaar is mailt Silke
hem weer door.
11. Communicatie; o.a. website, facebook.
De website is up to date.
Facebook is niet erg actief.
Instagramaccount; dit regelen Silke en Yvette.
12. Financiën.
Het overzicht gaat naar de gemeente.
Wil had de papieren voor de AVG van Silke aan Yvette gegeven zodat zij die kan
tekenen.
13. Bestuurszaken.
We gaan op dezelfde voet verder
14. Rondvraag.
Renske; als er wijzigingen zijn nav het LBG’s overleg op 17 april, hoe lossen wij dit dan
op? Yvette geeft aan dat zij dan gebeld kan worden.
15. Sluiting vergadering.

De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
Volgende bijeenkomsten:
Woensdag 22 mei Wijkberaad
Dinsdag 02 juli LBG vergadering

Actie

20.00 uur
19.30 uur
ACTIEPUNTENLIJST
Wie

Notuleren, notulen rondmailen en definitief
maken. Notulen publiceren op website
Mail 1 x per 2 dagen inhoudelijk beantwoorden
Nieuwe bestuursleden werven
Skatebaan verlichting (ook actie vanuit PO)
Nieuw activiteitenplan
Beestenbende vragen voor zwerfafval
Verlichting/groen piratenschip bewaken (ook
PO)
Overdracht skatebaan/Oosterpark
Evaluatie burgerparticipatie verkeer afronden
en naar gemeente sturen
PO; snelheidsmeter De Gamert o.l.v. Colette
Bitter, up to date houden van Piet (wijkbewoner
Gamert)
Jaarplan 2019. Opmerkingen doormailen naar
Yvette
Sjabloon Kerkevelder
Nieuwe adressenlijst doorsturen
Instagram account aanmaken
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