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Notulen vergadering woensdag 28 augustus 2019
Aanwezig; Yvette Akkermans (voorzitter), Wil Coenen, Renske van den Heuvel, Silke Jansen
Hans Moesman (notulist).
1. Informele ontmoeting met LBG Huurlingsedam.
Aangezien er niemand van de LBG Huurlingsedam aanwezig is, wordt dit punt
overgeslagen.
2. Opening /mededelingen.
Hans geeft aan dat hij naar het overleg van de ontwikkeling van een Buurtfonds
is geweest. In het Buurtfonds zit een bedrag van € 10.000,-- per jaar en is een
voorziening voor inwoners van Wijchen die een aanvraag kunnen doen dat bijdraagt
aan het algemeen belang en het samenbrengen van inwoners van het dorp, de wijk
of de buurt. Dit wordt een fonds dat naast de Meerdoenertjes gaat lopen maar moet
nog wel verder uitgewerkt worden.
3. Vaststellen agenda.
De agenda wordt goedgekeurd en er zijn geen aanvullingen.
4. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
Een aantal leden moet nog reageren op de laatsten notulen. Dit graag voor
aanstaande maandag doen.
Actiepunten; Yvette gaat eind van dit jaar stoppen als voorzitter.
Het piratenschip kan eraf. Dit moet dan wel met Hans Derksen worden kortgesloten.
5. Skatebaan en herinrichting Oosterpark.
Het wil maar niet van de grond komen, er is altijd wel iets. Er moet toch een activiteit
te realiseren zijn of iemand die iets in september kan/wil gaan doen. Dan kunnen er
tussendoor foto’s gemaakt worden. Of eventueel een kunstenaar benaderen die een
workshop gravity geeft. Renske gaat deze week Fabian bellen en hem hierover ook
aanspreken. Renske maakt een voorzetje en stuurt dit rond.
Yvette gaat een reactie naar Jordy sturen. Als hieruit een gesprek moet volgen dan
zorgen wij dat wij met z’n 2-en zijn.
De verlichting van de skatebaan ligt even stil. Dit gaan we oppakken na inrichting van
het Oosterpark. Tenslotte brandt er ook veel licht bij de gemeentewerf.
Het Oosterpark vermelden wij niet bij de Wijkschouw maar op het PO.

6. Verkeer Kerkeveld.
Er heeft een 2de meting in de 21ste straat van de Gamert plaats gevonden.
In de Diemewei zijn de metingen afgerond.
7. Duurzaamheid.
Wij horen weinig vanuit de wijk, er is weinig participatie. Dit onderwerp gaan wij
aankaarten op het PO. Yvette gaat Peter en Marco benaderen of zij met het punt
duurzaamheid willen doorgaan.
8. Wijkschouw dinsdag 10 september 2019.
De gemeente zal met 4 personen aanwezig zijn.
Enkele punten die aangekaart gaan worden zijn:
*het voetpad bij het Theehuis is hobbelig (gevaarlijk),
*watermeter glasplaatje is beschadigd,
*bank en informatiebord ecologische zone
*piratenschip,
*hobbels in de Woordsestraat.
Het lijstje moet uiterlijk donderdag 5 september klaar zijn zodat het 6 september
naar Annemiek gestuurd kan worden. Silke draagt hier zorg voor.
9. Periodiek Overleg woensdag 30 oktober 2019.
De volgende onderwerpen willen wij aan bod laten komen namelijk;
*skatebaanverlichting
*WOP
*fietspad school
*is er al iets gedaan met de punten van de wijkschouw?
Yvette gaat dit coördineren.
10. Communicatie; o.a. website, Facebook.
In de Kerkevelder moeten de punten uit de Wijkschouw en Periodiek Overleg worden
vermeld.
11. Financiën.
De bankkosten zijn de afgelopen periode er weer vanaf gegaan. Desalniettemin is
ons saldo nog positief.
12. Bestuurszaken.
Zoals al eerder is vermeld gaat Yvette op het eind van het jaar stoppen als voorzitter.
Zij probeert een opvolger te vinden (en de rest van het bestuur natuurlijk ook).
13. Rondvraag.
Yvette; heeft een blaadje over vrijwilligers. Hans heeft belangstelling. Als hij het
gelezen heeft gaat het naar Silke.
14. Sluiting vergadering 20.35 uur.
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