Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid
Kerkeveld'
Wijchen
: Woensdag 30 september 2015 om 19.30, kamer 102 kasteel.
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:
Diane
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
Voorzitter:
Nico Arts
Gemeente Wijchen: Marcel Rutten (ambtelijke ondersteuning)
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen op de voorgestelde agenda. De agenda wordt daarmee vastgesteld.
3. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst (8 juli 2015)
Er zijn geen op- of aanmerkingen meer op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst (2 september 2015)
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt daarmee vastgesteld.
5. Mededelingen
Marcel meldt dat de Trinoom niet permanent gaat deelnemen aan de werkgroep, maar bereid
is om in overleg te treden met de werkgroep over onderwerpen die specifiek betrekking op de
school hebben. Besloten wordt om de voorzitter van de medezeggenschapsraad (mr) van de
Trinoom te benaderen om zitting te hebben in de werkgroep, zodat de school wel permanent
vertegenwoordigd is. De directeur kan op afroep worden uitgenodigd. De volgende werkgroep
wordt hiervoor een agenda opgesteld. De contacten met de voorzitter van de mr worden door
Johan gelegd.
Antoon merkt op dat de uitleg van de gemeente niet klopt wat betreft het beleid om in wijken
met 30 km/uur regime geen fietssymbolen toe te passen op de fietsstroken. Zo is de Mr. van
Coothlaan voorzien van deze symbolen. Marcel legt uit dat uitzonderingen altijd mogelijk zijn,
zeker vanwege politieke keuzes, maar dat hier in Kerkeveld geen aanleiding voor is. Daarbij
is het de wens om langs de wegen te mogen parkeren, dat mag niet alwaar een fietssymbool
staat. Ook daarom zal dit niet worden toegepast.
6. Korte termijn maatregelen Kerkeveld
Johan geeft namens De Meren 10e straat en Diemewei 40e straat aan teleurgesteld te zijn in
de reactie van de gemeente op hun ideeën. Marcel legt uit dat de gemeente vanwege de nog
onzekere keuzes voor de lange termijn, niet al op voorhand grote kosten wilt maken door de
huidige drempels aan te passen. Mogelijk past dat wel in de lange termijn visie, waardoor de
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uitvoering op zijn vroegst in 2017 plaatsvindt. De werkgroep stelt een compromis voor, met
het aanpassen van 4 drempels en het aanbrengen van een versmalling op 4 locaties. Marcel
koppelt binnen twee weken aan de werkgroep terug wat de gemeente van dat voorstel vindt.
Frans geeft aan dat de werkgroep zich moet realiseren dat de gemeente, buiten de adviezen
die de werkgroep geeft om, altijd andere keuzes kan maken. Marcel bevestigt dat het advies
van de werkgroep van groot belang is, maar er altijd redenen kunnen zijn dat hierin niet kan
worden meegegaan.
7. Communicatie naar bewoners en LBG Kerkeveld
Vanwege de tijd wordt dit punt de volgende keer besproken en bovenaan de agenda gezet.
8. Proces bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Vanwege de tijd is dit onderwerp niet besproken.
9. Datum volgende bijeenkomst
De volgende werkgroep is op woensdag 4 november om 19.30, wederom in het Kasteel en in
kamer 102.
10. Rondvraag
Pierre vraagt na waarom Lunen, Woord en De Geer nu aanwezig zijn, maar de Huurlingsedam
als wijk geen vertegenwoordiging kent. De werkgroep is het er over eens dat zij ook door een
persoon vertegenwoordigd horen te worden. De leden van de werkgroep gaan na wie dat zou
kunnen zijn. Eventueel zou de uitvraag via de Wegwijs kunnen gebeuren maar via persoonlijk
contact heeft de voorkeur.
11. Sluiting
Nico sluit de vergadering om 21.00.
Datum volgende bijeenkomst: Woensdag 4 november 19.30, KASTEEL, kamer 102.

