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

Notulen vergadering dinsdag 2 juli 2019
Aanwezig; Yvette Akkermans (voorzitter), Renske van den Heuvel, Silke Jansen, Wil Coenen,
Hans Moesman (notulist).

1. Opening/mededelingen/vaststellen agenda.
De vergadering wordt door Yvette geopend.
Hans geeft aan dat hij 2 keer naar een overleg is geweest over het Buurtfonds. Dit
overleg vindt plaats tussen de gemeente en 3 LBG’s. Er zijn tot nu toe wat voorstellen
gedaan en die zullen worden uitgewerkt.
Verder is hij naar het “Energiecircus” in de kasteeltuin geweest. Daar waren diverse
instanties, wethouders van de gemeente Beuningen, Druten en Wijchen en bedrijven
aanwezig om te kijken hoe energieneutraal de gemeente er in 2040 kan uitzien. De
bedoeling is dat gemeentes, bedrijven en particulieren samen gaan werken om lokaal
hun eigen energie te gaan opwekken.
De agenda wordt goedgekeurd.
2. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Er komt voorlopig geen gezamenlijke bijeenkomst meer met de LBG Huurlingsedam
aangezien zij te weinig mensen/tijd hebben
De snelheidsmeter is op de Gamert geplaatst geweest. Hij hangt nu op de Diemewei
40ste straat. Objectief is de gevoelssnelheid anders dan de belevingssnelheid. Yvette
heeft contact gehad met 2 bewoners uit de 40ste straat over allerlei perikelen.
3. Terugkijk Wijkberaad.
We waren het er over eens dat de opkomst zeer teleurstellend was. Hoe gaan we
hiermee verder? Wij wachten eerst af hoe de wijkschouw gaat verlopen die op 28
augustus gaat plaatsvinden. Op de LBG-vergadering van 3 december gaan wij
bekijken hoe wij het Wijkberaad 2020 gaan invullen.
4. Voorbereiding Wijkschouw (verzet naar woensdag 11 september).
Het zou beter zijn om naar een andere datum uit te kijken bijvoorbeeld 4 of 11
september omdat de schoolvakantie tot 19 augustus duurt. Dit komt dan ook beter
uit voor het samenstellen van de Kerkevelder die op 23 augustus af moet zijn zodat
de mensen zich via de opgavestrook kunnen aanmelden. Yvette gaat hierover
Annemiek/Paul benaderen.
Hierna geeft iedereen zijn vakantieperiode door.

5. Voortgang Skatebaan en herinrichting Oosterpark.
Renske had Fabian gesproken. De skaters hadden examens Ze gaan overleggen over
de data en van hoe en wanneer. Het activiteitenplan gaat door.
Het is nog onduidelijk of tijdens deze week de skatebaan wordt gesloten. Dit moet
nog met het Okiedokie bestuur worden gecommuniceerd. De afspraak was dat hij
overdag open zou blijven en ´s avonds zou worden gesloten.
Na de Okiedokie week gaan ze beginnen met de aanleg van de trimbaan.
6. Verkeer Kerkeveld.
*De snelheid in de 21 ste straat van de Gamert.
Wij zullen moeten wachten op Jan Rouw zijn analyse.
*Diemewei 40ste straat.
Twee bewoners waren het niet eens met het huidige plan. Ze zeggen dat hun een
tweede ontsluiting was beloofd. Na lang zoeken is hier geen oorspronkelijk schrijven
of plan van gevonden bij de bouw van de wijk.
Ze hebben legio punten zoals aanhangers die herrie veroorzaken, snelheid is te
hoog etc. Daarom is de snelheidsmeter nu daar geplaatst. Verder is het aan de
gemeente van wat er verder moet gebeuren.
Er is voldoende aandacht aan gegeven.
*Afbuiging fietspad.
Wij als LBG hebben onze zorgen geuit tijdens de presentatie van de plannen. Ook de
ouders vinden het geen prettige situatie. Menno Pols van de gemeente is langs
geweest. Dit onderwerp wordt vanavond besproken in de raad. Kim van D66 heeft
een open brief geschreven en naar het college gestuurd. Zij houdt het secretariaat
hiervan op de hoogte.
*Drukte rond de Trinoom tijdens de start van het nieuwe schooljaar.
Yvette benaderd Annemiek voor een datum wanneer de Boa’s weer ter plekke
kunnen zijn.
7. Hart van Zuid voortgang.
Hier is geen verdere vooruitgang over te melden, behalve dat men druk met een
routekaart bezig is die het proces en de aanpak schetst van hoe verder.
8. Kerkevelder zomer voorbereiden.
De deadline voor de copy is 21 augustus. Het is dan de bedoeling dat hij 23 augustus
kan worden opgehaald zodat hij in het weekend kan worden verdeeld. Onderwerpen
zijn;
• Skatebaan/Trimbaan,
• Verkeer Kerkeveld/snelheidsmeter,
• Wijkschouw-afbuiging fietspad,
• Terugblik Wijkberaad,
• Oproep WOP, Duurzaamheid (2 mensen voor het WOP duurzaamheid).
• Veilig naar school (spandoek ophangen op 18 augustus),

9. Communicatie; o.a. website, Facebook.
Instagram account is aangemaakt. We doen er alleen nog niet zo veel mee.
Het probleem is o.a. plaatsen van foto’s die privacy gevoelig zijn.
10. Financiën.
Er is een positief saldo en er gaat een schrijven rond met de in/uit gaven.
11. Bestuurszaken.
We gaan op dezelfde voet verder.
12. Rondvraag.
Hans geeft aan dat hij benaderd werd door Peter die zich tijdens het wijkberaad had
opgegeven voor het WOP. Er zou namelijk informatie op de website komen. Yvette
zet binnenkort het stuk op de website.
13. Sluiting vergadering.
De vergadering wordt om 20.45 uur gesloten.
Volgende bijeenkomsten:
Woensdag 28 augustus LBG vergadering
Woensdag 11 september Wijkschouw

Actie

19.30 uur
19.00 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)
Uitvoer activiteitenplan
Verlichting/groen piratenschip bewaken (PO)
PO; snelheidsmeter De Gamert o.l.v. Colette
Bitter, up to date houden van Piet (wijkbewoner
Gamert)
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