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Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid 

Kerkeveld'
 

Wijchen : Woensdag 16 maart om 19.15, kamer 102 in het Kasteel. 

Betreft : Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Kerkeveld' 

Informatie : Marcel Rutten, telefoon (024) 751 7210

 

1. Opening 

De 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 

Woord:     Herwin van Hout 

Lunen:      Frans Hofmans 

Huurlingsedam:  Arno Sengers - de Bruijn 

Voorzitter:    Nico Arts 

Gemeente Wijchen: Marcel Rutten (ambtelijke ondersteuning) 

 

2. Vaststellen agenda 

Nico heeft een nieuwe agenda meegebracht. Hierbij wordt ingegaan op de presentaties en de 

keuze die hierop volgend gemaakt moet worden. Deze nieuwe agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst (3 februari 2016) 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, waarmee het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Presentatie 1, Innovatiepartners 

Innovatiepartners gaat met de betrokken partijen in overleg om het probleem ‘af te pellen’ en 

te komen tot het in beeld brengen van de verschillende belangen. In samenwerkingsverband 

wordt gewerkt volgens het principe van voortschrijdend inzicht, waarbij de inhoud het proces 

volgt. Eerst wordt een inventarisatie gedaan, met een analyse van de noodzaak. Daarop volgt 

besluitvorming. Na de besluitvorming, wordt de zoektocht gestart naar mogelijke oplossingen 

voor het probleem. Innovatiepartners kent een online tool die gebruikt wordt om bijvoorbeeld 

enquêtes mee uit te zetten, dat bewoners elkaar kunnen vinden en benaderen. De werkgroep 

zal vooral ondersteund worden. Hun planning is dat de eerste fase, dus een heldere uitkomst 

over nut en noodzaak, voor de zomervakantie gereed is. Begrip voor de keuzes die gemaakt 

worden is belangrijk. De verdeeldheid zal niet worden opgelost, deze is ook niet op te lossen. 

 

5. Presentatie 2, Gelders Genootschap 

Zij hebben ervaring met projecten ‘met gedoe’, bijvoorbeeld het sluiten van de loketten bij de 

NS, het rondje om de kerk, hoe dat invulling te geven. Zij zoeken naar de gedeelde waarden, 

welk belang heeft iedere partij bij het vraagstuk. Dit is belangrijker dan de tegenstrijdigheden 

en verschillen die er altijd ook zijn. De planning is voor de zomervakantie klaar te zijn met dit 

proces. Bewoners worden benaderd, hoe moet worden bepaald, bijvoorbeeld via enquêtes om 

met ze in gesprek te komen. Daarom is het belangrijk de emoties en frustraties uit te sluiten, 

om weer bij 0 te kunnen starten. Zij hebben als bureau geen verkeerskundige achtergronden, 

wel hebben zij ervaring met verkeerskundige bureaus waarmee is samengewerkt. Tot slot de 

boodschap dat het erg belangrijk is om begrip voor elkaars mening en standpunt te hebben. 
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6. Presentatie 3, Goudappel Coffeng 

Goudappel is een groot adviesbureau met 200 werknemers. Zij beschikken over verschillende 

expertises, waaronder die van verkeersaantallen, verkeersmodellen, berekeningen, etc. Door 

deze expertise, kunnen zij een oordeel geven over de verkeersituatie in Kerkeveld en hoe die 

is t.o.v. andere plaatsen. De werkgroep kan aangeven wat zij willen onderzoeken, waarbij de 

vraag open staat wanneer een verkeerssituatie ‘goed’ is. Kerkeveld is geen Nijkerk. Iedereen 

heeft een mening, ook over de knelpunten. Wil je die als werkgroep benoemen of wil je door 

bewoners dit laten aandragen, bijvoorbeeld via enquêtes? Gewaakt moet worden dat er geen 

problemen worden gemaakt van iets wat mogelijk geen probleem is. De problemen die spelen 

dienen goed in kaart te worden gebracht, waarna die onderzocht worden. Het zwaartepunt is 

vooral het in kaart brengen van de feitelijkheden. Dit wordt voor de zomervakantie afgerond. 

 

7. Nabespreking van de presentaties, keuze bureau 

Om te komen tot de keuze van het bureau dat de werkgroep gaat begeleiden, wordt iedereen 

gevraagd een voorkeur uit te spreken. Na de ronde gemaakt te hebben, blijkt er geen bureau 

te zijn dat de unanieme voorkeur heeft. Marcel neemt dit even mee terug, dit wordt vervolgd. 

 

8. Mededelingen 

- Wijkberaad 

Opgemerkt wordt, dat de opkomst vanuit de Werkgroep tijdens het wijkberaad Kerkeveld niet 

groot was. De keuze is om de werkgroep leden ‘anoniem’ te laten zijn. Dit is ook de reden dat 

de gemeente de werkgroep heeft gepresenteerd en weinig werkgroep leden aanwezig waren. 

- Enquête en handtekeningen actie 

Een aantal bewoners uit De Meren 10e straat en Diemewei 40e straat hebben handtekeningen 

opgehaald en korte enquêtes gehouden in Kerkeveld. De werkgroep leden waren hiervan niet 

op de hoogte. Gesproken wordt over wat dat voor een effect heeft op deze werkgroep en hoe 

dit wordt ervaren door de verschillende werkgroep leden. 

- korte termijn werkzaamheden 

Opgemerkt wordt dat rekening moet worden gehouden met het doorgaand verkeer tijdens de 

werkzaamheden. Marcel geeft dit door aan de wegbeheerder, hier moet rekening mee worden 

gehouden. 

 

9. Datum volgende bijeenkomst 

De volgende werkgroep is woensdag 13 april 19.30 in het KASTEEL IN KAMER 102. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor in de rondvraag. 

 

11. Sluiting 

Nico sluit de vergadering om 22.00. 

 

 

Datum volgende bijeenkomst: Woensdag 13 april 19.30, KASTEEL in kamer 102. 


