Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld'
Wijchen
: Woensdag 17 juni 2015 om 19.30, kamer 132 gemeentekantoor.
Betreft
: Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld'
Informatie : Marcel Rutten, telefoon (024) 751 7210
1. Welkom - Opening
2. De aanwezigen stellen zich voor. De aanwezige vertegenwoordigers per wijk zijn:
De Meren: Johan Buunk
Diemewei: Henk Grootveld
De Lingert: John van der Heijden
De Gamert: Hermen Bos
De Flier:
Renske van den Heuvel
De Geer:
Nico Arts
3.

Er zijn nog nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Voorgesteld wordt om de lijst met de
aanmeldingen iedereen te sturen.
Als bijlage is de lijst met namen en e-mailadressen toegevoegd van de bewoners per wijk die
zich hebben aangemeld. De werkgroep leden zijn dikgedrukt aangegeven. Het contact met de
gemeente verloopt via de vertegenwoordigers die in de werkgroep zitten.
4.

De vraag vanuit de werkgroep om ook de basisschool De Trinoom uit te nodigen voor het
overleg. Marcel zal dat doen.
Voorstel maatregelen korte termijn vanuit de werkgroep:
Deel de korte termijn maatregelen op in deel 1a en 1b.
1a: Belijning en bloembakken op de Meren 10e straat en Diemewei 40e straat.
Locatie bloembakken in overleg met werkgroep en de betreffende aanwonenden.
1b: Aanvullend aanpassingen aan de bestaande drempels.
1b: Inrichten schoolzone bij de school, in overleg met school
Marcel laat dit uitwerken. Op 8 juli wordt besloten of deze maatregelen akkoord zijn en uitgevoerd kunnen worden.
Vanuit de Lingert is de vraag gesteld om snelheid remmende maatregelen. Dit is op dit moment niet mogelijk. Wel zullen we kijken of het mogelijk is een aantal van de bestaande punaises op te hogen.
5 – 7. Rol gemeente en werkgroep leden:
Het doel van de werkgroep is onderzoek te doen naar nut en noodzaak van en draagvlak voor
een tweede ontsluiting van Kerkeveld. Dit leidt tot een advies aan het college en gemeenteraad waar de besluitvorming plaats vindt. De werkgroep leden zijn doordat zij inwoners van
de wijk zijn de ervaringsdeskundigen die adviseren over de onderwerpen die allemaal mee
genomen moeten worden in het advies en die vanuit hun gebruikservaring een oordeel hebben over de relevantie van de aangeleverde informatie. De gemeente i.c. de projectleider
vanuit de gemeente doet voorstellen voor de te onderzoeken onderwerpen, laat onderzoeken
uitvoeren en adviseert vanuit zijn verkeerskundige rol de werkgroep. Verder draagt hij zorg
voor het inschakelen van andere vakdisciplines indien dit noodzakelijk is naar oordeel van de
werkgroep (b.v. het inschakelen van communicatie bij het opzetten van een enquête).
De exacte invulling wordt de volgende keer besproken en vastgelegd. De gemeente is de faci-
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literende partij waar de kennis gehaald kan worden. Daarbij moet de werkgroep keuzes maken over de onderwerpen die van belang zijn en bepalen welke informatie relevant is om tot
de keuze te komen.
8. Keuze voorzitter:
De leden wordt gevraagd wie de rol van voorzitter op zich wilt nemen. Hierover kan worden
nagedacht. Wie de voorzittersrol op zich neemt wordt de volgende vergadering besloten.
9. Communicatie via verslaglegging. Dit verslag wordt aan iedereen gestuurd die zich heeft
aangemeld en aan de LBG Kerkeveld. Beslissingen over maatregelen worden gepubliceerd in
de Wegwijs. Als de LBG dit wilt, kan het worden opgenomen in de Kerkevelder, de school kan
het overnemen in hun wekelijkse nieuwsbrief. Keuzes van de werkgroep worden gepresenteerd in een groter overleg.
Datum volgende bijeenkomst: Woensdag 8 juli om 19.30 op het gemeentekantoor.

