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Wijchen
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: Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld'
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1. Opening
De aanwezige vertegenwoordigers per wijk zijn:
De Meren:
Johan Buunk
Diemewei:
Henk Grootveld
De Lingert:
Muriël de Graaf
De Flier:
Renske van den Heuvel
De Gamert:
Antoon Janssen
De Geer:
Pierre Ploumen
Voorzitter:
Nico Arts
LBG Kerkeveld:
Irma Kroeze
Marco Roeleven
Gemeente Wijchen: Marcel Rutten (ambtelijke ondersteuning)
Jan Bakker (manager openbare werken en vastgoed)
Paul Loermans (wethouder)
Afgemeld hebben:
Woord:
Herwin van Hout
Lunen:
Frans Hofmans
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen op de voorgestelde agenda. De agenda wordt daarmee vastgesteld.
3. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst (30 september 2015)
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt daarmee vastgesteld.
4. Mededelingen
Henk meldt dat hij het betreurt dat de Trinoom niet aanwezig is. Ze wilden aanschuiven maar
zijn afgezegd. Marcel legt uit dat dit is gedaan, omdat tijdens de vorige werkgroep besproken
is dat eerst een agenda moet worden opgesteld, zodat duidelijk is wat de Trinoom gevraagd
gaat worden. De Trinoom heeft aangegeven bereid te zijn om bij de volgende vergadering op
afroep, aan te schuiven.
5. Communicatie naar bewoners en LBG Kerkeveld
Voor dit agendapunt zijn ook LBG Kerkeveld, wethouder Loermans en Jan Bakker aanwezig.
LBG Kerkeveld geeft aan dat zij geluiden horen dat de vaart er niet in zit, dat besluiten over
en de uitvoering van de korte termijn maatregelen lang op zich laat wachten. Hierdoor wordt
de achterban onrustig. Ook worden verkeersveiligheidszaken gekoppeld aan deze werkgroep.
Het idee bestaat dat de gemeente geen actieve rol aanneemt om de vaart erin te houden. Er
zijn redenen dat het langer duurt, namelijk vanwege zorgvuldigheid. Een besluit wordt eerst
weer terug bij de achterban gelegd, waarna dat een volgende vergadering besproken wordt.
Afgesproken is om een tijdspad te maken. Dat wordt aan de LBG teruggekoppeld en wordt in
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de wijkkrant en de Wegwijs gepubliceerd. Afgesproken wordt ook, dat bewoners die klachten
of vragen hebben dat niet bij de LBG of werkgroep leden neerleggen, maar bij de gemeente.
6.
De
-

Korte termijn maatregelen Kerkeveld
volgende planning van maatregelen wordt afgesproken, als vervolg op de belijning:
Aanbrengen van 5 wegversmallingen in 2015 (op locatie de juiste plek bepalen).
Aanpassen van 2 nog te bepalen drempels in 2016.
Punt 6 van de voorstellen, Woordtsestraat, voorstel door gemeente, realisatie 2016.
Punt 7, vanwege uniformiteit geen bloembak maar een standaard wegversmalling.
Meting van effect maatregelen najaar 2016.
Afhankelijk van resultaten uit de metingen in 2016 de vervolg maatregelen in 2017.

Afgesproken wordt dat voor het volgende overleg De Trinoom uitgenodigd wordt. Hierbij zal
worden gesproken over het 5 gelijke dagen model, de nevenvestiging en acties die de school
kan doen om de verkeersveiligheid te vergroten. LBG Kerkeveld zal ook bij dit overleg
aanwezig zijn.
7. Proces bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Dit agendapunt is grotendeels onder punt 5 besproken. Aanvulling hierop is de vraag over de
wijk Huurlingsedam en de vertegenwoordiging van deze wijk in de werkgroep. LBG Kerkeveld
geeft aan dat een LBG Huurlingsedam in oprichting is. De werkgroep spreekt uit dat een LBG
beter als klankbord kan fungeren, zoals LBG Kerkeveld dat doet. Daarom wordt gezocht naar
een neutraal persoon. Johan kent bewoners die mogelijk belangstelling hebben en zal bij hun
navraag doen of zij namens de Huurlingsedam in de werkgroep deel willen nemen.
8. Datum volgende bijeenkomst
De volgende werkgroep is woensdag 2 december om 19.30 in het gemeentekantoor in kamer
132. Als De Trinoom deze datum niet aanwezig kan zijn, wordt het woensdag 9 december.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
Nico sluit de vergadering om 21.15.
Datum volgende bijeenkomst: Woensdag 2 december 19.30, Gemeentekantoor in
kamer 132.

