
 
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

______________________________________________________________________________________________________ 

Secretariaat: De Brink 27,  6603 JR Wijchen,  e-mail secretariaat@kerkeveld.info, www.kerkeveld.info 
 
Notulen vergadering dinsdag 31 mei 2022 
  
Aanwezig; Silke Jansen, Maartje van Reijmersdal, Twan van Bronkhorst, Hans Moesman 
(notulist).  
Locatie; bij Silke thuis. 
 

1. Notulen vaststellen. 
De notulen zijn gelezen en er zijn geen op of aanmerkingen dus worden ze 
goedgekeurd. 
 

2. Kerkevelder. 
We hadden nog geen tijd gehad om de Kerkevelder te lezen. Gaan dit nog alsnog 
doen en geven de reactie dan via de mail aan Silke door. 
 

3. Kennismaking met de wethouder.  
Nadat wij deze punten hebben behandeld schuift onze gast de wethouder 
leefbaarheid Twan van Bronkhorst aan en volgt er een kennismakingsrondje. Twan 
zegt dat wij de eerste LBG zijn die hij thuis bezoekt. Hij geeft aan dat hij 9 juli niet kan 
komen op het wijkberaad i.v.m. vakantie, maar dat misschien onze tijdelijke 
burgemeester Marijke van Beek ons die dag met een bezoek komt vereren. Nadat wij 
elkaar geïnformeerd hebben vertrekt Twan en gaan wij verder met de vergadering.  
 

4. LBG-en overleg, afscheid Paul Loermans. 
Maartje is naar het LBG-en overleg in de MFA “de Batenburcht” in Batenburg 
geweest. Zij gaf aan dat het een mooi gebouw is. Zij heeft kunnen kennis maken met 
de andere LBG’s van de Gemeente Wijchen en vond het een interessante avond. Op 
deze avond werd er ook afscheid genomen van Paul Loermans. 

 
5. Wijkberaad op 9 juli. 

Om bekendheid aan deze middag te geven moeten er nog een paar dingen geregeld 
worden namelijk; 
* er moet een bericht op facebook komen, 
* folder voor de Brink en Trinoom maken  
* stukje in de Kerkevelder schrijven. 
Verder hebben wij tafels en statafels nodig en een paar klapstoelen, Maartje zorgt 
hiervoor. 
Hans zorgt voor een Whiteboard en stiften en voor een paar pennen. 
Silke draagt zorg voor post-it’s en zorgt dat de Flyer gemaakt wordt. 
Inmiddels heeft Maartje de ijscokar van ”ijs van Thijs” geregeld.  
Het is de bedoeling dat wij om 15.00 uur verzamelen en de spullen klaar zetten.  

 

http://www.kerkeveld.info/


 
6. Vergaderingen. 

Voor de Wijkschouw moeten wij eventueel nog een datum plannen. Eerst maar het 
Wijkberaad afwachten. 
 

7. Rondvraag. 
Aangezien Renske er vanavond niet bij was word er besloten om haar telefonisch te 
benaderen. Silke neem deze taak op zich.  

  
  
 

 
 
Volgende bijeenkomst: 
 
Zaterdag     9 juli              Wijkberaad                 16.00 uur           Park          Allen 
Dinsdag       6 september        LBG overleg                20.00 uur               ?            Allen 
 
 
 

ACTIEPUNTENLIJST 

Actie Wie   Wanneer 
Notuleren, notulen rondmailen en definitief 
maken. Notulen publiceren op website 

Hans 
Silke 

ZSM 

Materiaal verzamelen voor Wijkberaad 
Opbouwen 

Allen Voor 9 juli 
9 juli 15.00 uur 

Renske bellen Silke  

   

 


