
 
 
Stichting Leefbaarheidsgroep Kerkeveld 

______________________________________________________________________________________________________ 

Secretariaat: De Brink 27,  6603 JR Wijchen,  e-mail secretariaat@kerkeveld.info, www.kerkeveld.info 
 
Notulen vergadering dinsdag 6 september 2022 
  
Aanwezig; Silke Jansen (voorzitter), Maartje Swemmers, Peter Leenders, Hans Moesman 
(notulist).  
Locatie; de Brink. 
 

1. Notulen vaststellen. 
Maartje heeft haar reactie op de notulen doorgegeven. Silke gaat dit alsnog doen en 
stuurt haar reactie door. 
 

2. Nieuw bestuurslid. 
Peter stelt zich voor en geeft aan dat hij de website wil gaan bijhouden. Verder zegt 
hij toe ook bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Hij geeft zijn contactgegevens door. 
Silke beloofd hem de wachtwoorden door te sturen en de verdere contactgegevens. 

 
3. Nieuws en entertainmentsites. 

Wijchens Nieuws kan benaderd worden als je iets wilt delen.  
Wij Wijchen; Peter gaat kijken hoe dit zit. 

 
4. Wijkberaad afgelopen 9 juli. 

Hoe vonden wij deze nieuwe stijl? Het was geslaagd en werd goed bezocht. Wat leuk 
was dat er onderlinge discussies ontstonden. Wij lopen de reacties/lijst door. Een 
paar belangrijkste items hebben wij er alvast uitgehaald namelijk; 
Natuur/groen; bij honden uitlaatplaats lamp erbij, 
bankjes erbij, 
Meer bloemen inzaaien. 
Aangezien de lijst nog lang is en wij afhankelijk van de gemeente zijn is het voorstel 
om eerst het overleg met de gemeente, dat op 19 september is afgesproken, af te 
wachten. Maartje gaat dan in gesprek met Nicolien Beck (beleidsadviseur) en 
Danielle van Wichen (wijkcontact adviseur) van de gemeente Wijchen 

 
5. Halfjaarlijkse bijeenkomst van de Leefbaarheidsgroepen.. 

Wij hebben hier op dit moment geen agendapunten voor.  
 

6. Lopende zaken in de wijk. 
*Werkzaamheden Liander; over het algemeen ervaren wij weinig overlast. 
*Activiteiten van de Brink; deze vermelden wij in de Kerkevelder. 
*Er wordt een oproep geplaatst op facebook voor een interview bewoner(s) vanwege 
het 25 jarig bestaan van de wijk (Silke). 
*Wij hebben 3 nieuwe bezorgers erbij die de Kerkevelder willen rondbrengen.  
Op het einde van het jaar voorzien wij de bezorgers van een presentje. (wie?)    

http://www.kerkeveld.info/


*De Kerkevelder willen wij ongeveer half november uitbrengen dus dan moet hij 
ongeveer begin november klaar zijn. Welke onderwerpen komen er in te staan? 
-Artikel wijkberaad, 
-Interview bewoner(s), 
-Activiteiten de Brink,  
-Kerkevelder orkest, 
-Afval door de Beestenbende (school). 
Silke maakt een eerste opzet en stuurt deze dan voor de volgende vergadering door. 

 
7. Rondvraag/einde vergadering. 

Er is geen rondvraag en de vergadering wordt gesloten..  
   

  
  

Volgende bijeenkomst: 
 
Dinsdag       1 november        LBG overleg                20.00 uur               De Brink            Allen 
 
 
 

ACTIEPUNTENLIJST 

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

Hans 
Silke 

ZSM 

Renske bellen Silke ZSM 

Presentje bezorgers Wie? December 

Opzet Kerkevelder Silke Voor 1 november 

 


