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Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid Ker-

keveld'
 

Wijchen : Woensdag 2 september 2015 om 19.30, kamer 132 gemeentekantoor. 

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

Informatie : Marcel Rutten, telefoon (024) 751 7210

 

 

1. Opening 

De aanwezige vertegenwoordigers per wijk zijn: 

De Meren:    Johan Buunk 

Diemewei:    Henk Grootveld 

De Lingert:    Muriël de Graaf 

De Gamert:    Antoon Janssen  

De Flier:     Renske van den Heuvel 

De Geer:     Pierre Ploumen 

Lunen:      Frans Hofmans 

Woord:     Herwin van Hout 

Technisch voorzitter: Nico Arts 

Gemeente Wijchen: Marcel Rutten (verslaglegging) 

 

2. Vaststellen agenda 

Johan voegt aan de agenda het punt notuleren toe. Dat komt terug onder agendapunt 5 en 7. 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst (8 juli 2015) 

Nico merkt op dat in het verslag zijn benoeming tot technisch voorzitter van deze Werkgroep 

niet juist is geformuleerd. Dit wordt in het verslag aangepast.  

Antoon vraagt na wat er met De Trinoom is besproken. Marcel heeft wederom bij De Trinoom 

gevraagd om deelname aan de werkgroep. De reactie van De Trinoom is terughoudend en zij 

stellen voor een verkeersouder deel te laten nemen. Afgesproken wordt dat Marcel nu contact 

opneemt met Kans en Kleur om het standpunt van de Werkgroep uit te leggen. De Trinoom is 

van invloed op het verkeer op de Diemewei 40e straat, mede door organisatorische keuzes in 

bijvoorbeeld de keuze geen continue rooster in te voeren en de keuze om geen aparte school 

in de Huurlingsedam op te richten maar een dependance. 

 

4. Mededelingen 

Marcel meldt dat hij in het papieren archief nog een aantal oudere bestanden heeft gevonden 

met besluitvorming over een mogelijke tweede ontsluiting. Die worden digitaal nog gestuurd. 

Johan en Henk geven aan dat zij samen met bewoners uit De Meren 10e en de Diemewei 40e 

straat bijeen zijn gekomen om de mogelijke maatregelen te bespreken. De resultaten van die 

bijeenkomst, het plan voor beide straten, zijn met de agenda meegestuurd als bijlage 5. 

 

5. Rol gemeente en rol werkgroep 

Als eerste wordt besproken hoe we omgaan met de verslaglegging en alle communicatie naar 

buiten. Nu staan er al verslagen op de site van LBG Kerkeveld, die (achteraf bezien) nog niet 

volledig zijn en enige aanpassing behoeven. Afgesproken wordt dat binnen één week na een 

bijeenkomst door Marcel het concept verslag aan de werkgroep leden wordt gestuurd. Dit kan 

worden gebruikt om de achterban van informatie te voorzien. In een volgende vergadering is 

het dan nog mogelijk om op- en aanmerkingen op het verslag te maken, waarna deze wordt 
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aangepast en vastgesteld. Pas nadat een verslag is vastgesteld, wordt die aan de LBG en alle 

andere deelnemers die zich voor deze werkgroep hebben aangemeld gestuurd. 

- De rol van de gemeente is faciliterend. De gemeente zorgt voor faciliteiten zoals de ruim-

te om te vergaderen, ze verzorgt de verslaglegging, maar ook de kennisoverdracht door 

de werkgroep te voorzien van de benodigde informatie. De werkgroep kan de gemeente 

om informatie vragen. Afhankelijk van de vraag kan dat intern of extern worden uitgezet. 

- De rol van de werkgroep is adviserend. De werkgroep geeft advies dat ter besluitvorming 

aan het college en de raad wordt aangeboden. Waarover advies wordt gegeven, moet nog 

worden bepaald. Hierbij zal het gaan over de factoren van invloed op de verkeersveilig-

heid en de bereikbaarheid. De werkgroep bepaalt voor de verschillende factoren wat wel 

en niet acceptabel is en welke factor het meest belangrijk is (rangschikking). Daarnaast 

wordt er vastgelegd aan welke voorwaarden een te kiezen maatregel moet voldoen. Dat 

wordt ter besluitvorming aangeboden aan het college en vanuit deze keuzes zal duidelijk 

worden welke maatregel(en) tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Daarbij kan wor-

den gedacht aan de maximale afstand en/ of tijd die wenselijk is om door een woonwijk 

te rijden, verkeersintensiteiten op een wegvak, etc. 

Opgemerkt wordt dat individuele leden van de werkgroep met een besluit aangesproken kun-

nen worden op het besluit en dus hun rol in de werkgroep. Daarom is het belangrijk dat goed 

wordt nagedacht over de communicatie en dat duidelijk is wat de rol van de werkgroep en de 

leden van de werkgroep is. 

 

6. Korte termijn maatregelen Kerkeveld 

Vanwege de tijd wordt even kort ingegaan op het plan zoals opgesteld door bewoners uit De 

Meren 10e straat en de Diemewei 40e straat. Hieruit blijkt dat het handiger is dat Marcel over 

de verschillende punten kort een reactie vanuit de gemeente geeft, zodat een volgende keer 

alle punten besproken kunnen worden. 

Wel wordt afgesproken dat de aanleg van de fietssuggestiestroken en de zebra opgestart kan 

worden. Op deze manier wordt zo min mogelijk tijd verloren. De uitvoering van deze maatre-

gelen is niet van invloed op eventuele latere keuzes. Ook die blijven mogelijk. 

 

7. Communicatie naar bewoners en LBG Kerkeveld 

De rol voor communicatie ligt vooral bij de gemeente Wijchen. Wel kan de LBG Kerkeveld ook 

worden gebruikt daarvoor, maar alleen via hun communiceren is niet voldoende. Afgesproken 

wordt dat de LBG Kerkeveld de definitieve verslagen ontvangt, zodat er geen verslagen op de 

site komen die nog niet volledig zijn of aanpassing behoeven (zie ook punt 5). 

  

8. Proces bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Vanwege de tijd kan dit onderwerp niet meer worden besproken. Afgesproken wordt dat in de 

volgende bijeenkomst verder wordt gegaan waar we zijn geëindigd, tot aan punt 6 over korte 

termijn maatregelen. Dit zal op de nieuwe agenda punt 5 worden, na de mededelingen. 

  

9. Datum volgende bijeenkomst 

De volgende werkgroep is op woensdag 30 september om 19.30. Afgesproken wordt om het 

elke eerste woensdag van de maand te doen, zodat hierin de continuïteit is geborgd. 

  

10. Rondvraag 

Frans geeft aan dat het voor de volgende keer handig is als er een beamer is, zodat het voor 

alle aanwezigen duidelijker is om aan te geven waarover wordt gesproken. Dit zullen Nico en 

Marcel nog afstemmen. Mogelijk dat we ook een andere vergaderlocatie beleggen. 

 

11. Sluiting 

Nico sluit de vergadering om 21.15. 

  

Datum volgende bijeenkomst: Woensdag 30 september 19.30, KASTEEL, kamer 103. 


