Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld

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

Notulen vergadering dinsdag 3 december 2019
Aanwezig; Yvette Akkermans (voorzitter), Wil Coenen, Renske van den Heuvel, Hans
Moesman (notulist).
Afwezig met kennisgeving; Silke Jansen.
1. Informele ontmoeting met LBG Huurlingsedam.
Merit (voorzitter LBG Huurlingsedam) kan vanavond niet dus slaan wij dit punt over.
Het vergaderschema voor volgend jaar wordt met de LBG Huurlingsedam gedeeld.
2. Opening /mededelingen.
*Yvette is met sandwichborden bezig via de gemeente. Kosten zo’n € 295,00 per vast
sandwichbord. Daar is dan geen vergunning voor nodig. Het recht van opstal berust
wel bij de gemeente. Het zou mooi zijn als deze borden bij de ingang van de wijken
en bij het wijkcentrum worden geplaatst. Het is dus afwachten op een reactie van de
gemeente. Yvette blijft dit volgen.
*Wil geeft aan dat wij volgend jaar weer subsidie krijgen.
*Hans geeft aan dat hij bij het halfjaarlijks overleg van de LBG’s is geweest. Het
belangrijkste hieruit was dat wij volgend jaar bezoek van een onderzoekscommissie
krijgen die meer willen weten van het reilen en zeilen in de wijk. De notulen van dit
overleg zijn nog niet ontvangen.
*Dat onze wijkagent was overgeplaatst was puur toeval dat Yvette hierachter kwam.
Waarschijnlijk februari volgend jaar wordt bekend wie zijn opvolger wordt. Diegene
kan dan worden uitgenodigd voor het wijkberaad aan tafel – nieuwe stijl.
3. Vaststellen agenda.
De agenda wordt goedgekeurd en er zijn geen aanvullingen.
4. Notulen vorige vergadering/actiepunten.
De notulen van het Periodiek Overleg worden goedgekeurd.
De notulen van het LBG overleg van augustus worden eveneens goedgekeurd. Als ze
veranderd zijn kunnen ze worden doorgestuurd naar Yvette die ze op de site zet.
Actie Hans.
De openstaande punten van de Wijkschouw en het PO zijn nog niet allemaal
verwezenlijkt. Dit blijft onze aandacht houden en indien nodig gaan wij de gemeente
begin volgend jaar hierop aanspreken (zie actielijst).
5. Skatebaan en herinrichting Oosterpark.
*Het activiteitenplan is afgerond d.m.v. mooie foto’s met de opening. Als er meer
foto’s van de skaters moeten worden gemaakt dan moeten de privacy regels in acht

worden genomen. Het lukt ons helaas niet om met Fabian in contact te komen – hij
reageert niet meer op mail, app of een belletje.
*De herinrichting van het Oosterpark is afgerond. Het is nu de tijd om de verlichting
bij Paul aan te kaarten. Tevens kan hij geattendeerd worden op de oude paden,
waaraan niks is gedaan. Het gevolg is dat het nu een grote blubbertroep is. Actie
Renske.
6. Verkeer Kerkeveld.
Hier is geen nieuws over te berichten.
7. Kerkevelder december (Silke).
De Kerkevelder wordt doorgenomen en er zijn wat onderwerpen toegevoegd. Yvette
stuurt hem nogmaals rond en men heeft tot zondag 8 december 12.00 uur de tijd om
hierop te reageren. Hierna gaat hij naar de gemeente om gedrukt te worden.
8. Jaarplan 2020.
*We nemen het jaarplan 2020 van de LBG Kerkeveld door. Hierop zijn geen op of
aanmerkingen.
*Het vergaderschema is inhoudelijk wat veranderd (zie vergaderschema)
*Het wijkberaad wordt in het vervolg een jaarlijkse openbare LBG vergadering.
Yvette stuurt een mail naar de gemeente (Paul en Annemiek) om ze uit te nodigen
voor de woensdagen 19 februari, 27 mei en 28 oktober.
9. Communicatie; o.a. website, Facebook.
*Beheer Facebook; dit doet Silke en Renske wordt de back-up.
*Documenten plaatsen op de website. Beheer website; de structuur van de website
blijft Yvette doen. De documenten plaatsen gaat in eerste instantie Silke doen. Backup hierin doet Yvette.
10. Financiën.
Er is nog voldoende saldo in kas. Voor aankomend jaar krijgen wij weer subsidie.
11. Bestuurszaken.
*Overdracht voorzittersfunctie; Silke wordt voorzitter. Tevens gaat zij de
vergaderagenda’s maken en beheert zij social media en de website. Met de
Kerkevelder is het de bedoeling dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt en input
levert.
*LBG documenten; De LBG documenten gaat Renske beheren Zij krijgt de
documenten op een USB-stick van Yvette.
*Mail secretariaat; Renske gaat die één keer in de week uitlezen.
12. Rondvraag & W.v.t.t.k..
Wij nemen afscheid van onze voorzitter en bedanken Yvette hartelijk voor haar inzet
voor de wijk en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.
13. Sluiting vergadering 21.00 uur.

Volgende bijeenkomsten:
Woensdag 19 februari
Dinsdag
14 april

Wijk-aan-tafel-beraad
LBG vergadering

19.00 uur
19.30 uur

Brink
Brink

Allen
Allen

ACTIELIJST
Openstaande punten

Wie

Wanneer

Notuleren, notulen rondmailen en definitief maken
Notulen publiceren op website
Nieuwe bestuursleden werven
Skatebaan verlichting
Openstaand uit Wijkschouw / PO:
1. Grondwatermeter al gerepareerd?
2. Tekst vanuit gemeente inzake verkeer
(Ingangskruising, Woordsestraat oversteek
en zebraoversteek Diemewei-school)
3. “VERO” tekst van gemeente ontvangen
4. Weg frezen bulten in Woordsestraat
5. Zebra doortrekken Lingert/parkeervak
6. Belijning bij rood/witte palen

Hans
Silke
Allen
Renske

z.s.m.
na mailronde
z.s.m.
z.s.m.

Jaarplan 2020 maken
Vergaderschema naar de gemeente en LBG
Huurlingsedam sturen. Brink inlichten

Yvette
Silke

Nog niet
Gereed
Niet ontvangen
Niet gebeurd
?
Niet gebeurd
Voorstel gemaild

VERGADERSCHEMA 2020
Alle reguliere vergaderingen worden gehouden in MFA De Brink,
aanvang 19.30 uur. Uitgezonderd zijn de bijeenkomsten met *
Data 2020
Woe 19 februari
Vanaf 19:00 uur!

Type
Jaarvergadering
LBG Kerkeveld

Di 14 april

LBG vergadering

Woe 27 mei

Wijkschouw*

Di 7 juli

LBG vergadering

Di 1 september

LBG vergadering

Woe 28 oktober

Periodiek Overleg*
te gemeentehuis

Di 1 december

LBG vergadering

Onderwerpen
Actieve uitnodiging ALLE WIJKBEWONERS –
Formaliteiten WIJKBERAAD aan de vergadertafel
Uitnodigen wethouder P. Loermans en
wijkcontactadviseur
Bestuur & verantwoording 2019
Jaarplan 2020
Kerkevelder voorjaar
Vaststellen Kerkevelder
Voorbereiden Wijkberaad en Wijkschouw
Input halfjaarlijks LBG’s overleg (rol LBG)
Uitnodigen wethouder P. Loermans en
wijkcontactadviseur
Wijkschouw ronde per fiets
Daarna borrel
Kerkevelder zomer
Terugkoppeling Wijkschouw
Voorbereiden Periodiek Overleg
Kerkevelder najaar
2 weken vooraf onderwerpen aan gemeente
Uitnodigen wethouder P. Loermans en
wijkcontactadviseur
Voorbereiden Jaarverslag & -plan
Vergaderschema 2021

