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Notulen vergadering PO woensdag 23 oktober 2019
Aanwezig: Paul Loermans, Edith Hubers, Yvette Akkermans (voorzitter), Wil Coenen, Silke
Jansen, Hans Moesman (notulist).
Locatie; Huis van de gemeente.
Aanvang; 20.00 uur.
1. Opening/mededelingen.
Edith ondersteunt voorlopig Annemiek. Zij maakt o.a. de verslagen van het overleg.
2. Vaststellen agenda.
Niemand heeft op/aanmerkingen of toevoegingen op de agenda
3. Wijkschouw 10 september 2019.
1. Grondwatermeter. De reparatie is nog niet uitgevoerd.
2. Kruising De Meren 10e en 11e straat. Wij hebben vanuit de gemeente nog geen tekst
(o.a. VERO) ontvangen om door te zetten naar wijkbewoners. Volgens Paul komt dit
nog. Hij vindt de vervolgactie prima, maar het initiatief voor een actie voeren moet
vanuit de wijk/bewoners komen.
3. Bouwkavels boer Groenen/De Gamert. Dit gaat op zijn eigen wijze verder. Er is een
handhavingstraject gestart. Wij (de bewoners) willen graag op de hoogte worden
gehouden. Er is deze week met Erik Groenen een gesprek.
4. Snelheidsmetingen. Jan Rouw van de gemeente werkt dit verder uit. De meeste
mensen rijden 35 of lager. De gemeente gaat hier niets aan doen. Dit is gebaseerd op
de V85 formule. Van de 3600 metingen reden er 550 te hard. Dat is 17%. Dit wordt
door Jan naar de bewoner Piet teruggekoppeld.
5. Vrachtverkeer door de wijk – geen nieuwe ontwikkelingen.
6. Natuurstukje De Flier/De Gamert. Jammer, wij hopen dat het de volgende keer beter
wordt afgestemd.
7. (Tijdelijke?) Paaltjes in de Meren 10e straat en De Gamert 20e straat. Deze blijven
permanent staan. Volgend jaar komt de belijningsauto om de paaltjes via strepen te
accentueren. Er is een reactie van een bewoner gekomen over de paaltjes. De
gemeente gaat dhr. hierover benaderen.
8. Boomspiegels – worden in doorlopend jaaronderhoud meegenomen.
9. Fiets/Auto kruising De Meren en Woordsestraat. De gemeente (Jan en Colette) gaan
hierover een stukje schrijven voor in de Kerkevelder.
10. Straatbeeld. (Verhogingen in het wegdek van de Woordsestraat). Wanneer worden
deze gefreesd? (actie gemeente)
11. Diemewei oversteek over fietspad is opletten geblazen. Dit komt ook in de tekst die de
gemeente voor ons moet schrijven.
12. Zebrapad is belemmerd bij geparkeerde auto. Zij dachten dat dit kruis al geregeld was.
Naschrift: Reply van Edith per mail op 14 nov: Op 23 oktober is de situatie van het
zebrapad aan de kant van de Lingert besproken. Binnen de gemeente heeft er een
wisseling van wegbeheerder plaatsgevonden i.v.m. gezondheidsklachten. Omdat dit
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onverwachts is geweest zijn niet alle taken overgedragen. De huidige wegbeheerder
was niet op de hoogte van deze situatie, het verzoek om het trottoir te verlagen en het
zebrapad door te trekken ligt nu bij de juiste persoon. In welk tijdbestek dit gaat
gebeuren is nog onduidelijk, als hier meer duidelijkheid over is dan horen jullie dit zo
snel mogelijk.
4. WijkOntwikkelingsPlan voor Kerkeveld.
Vanwege de geringe belangstelling vanuit de wijk hiervoor (wij hadden slechts 2
aanmeldingen voor enkel het onderwerp duurzaamheid) hebben wij besloten dit
voorlopig niet op te pakken. Dit communiceren wij ook richting bewoners via de
Kerkevelder.
5. Communicatie.
De communicatie met de gemeente en met Annemiek en Jan Janssen gaat beter.
Verder bemerken we zeer weinig wijkbetrokkenheid of initiatief tot actie bij
wijkbewoners.
6. Bestuurstaken.
Yvette geeft aan dat zij als voorzitter van de LBG gaat stoppen, omdat zij wat anders gaat
doen. De andere leden gaan haar taken oppakken.
7. Rondvraag & W.v.t.t.k.
Niemand maakt hier gebruik van.
8. Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur.

