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Verslag Werkgroep 'ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid 
Kerkeveld'
 
 
Wijchen : Woensdag 8 juli 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. Er zijn een paar nieuwe gezichten aan tafel. Daarom stellen de aanwezigen zich voor. 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:     Nico Arts (voorzitter) 
Lunen:      Sjaak Stevens en Frans Hofmans 
Woord:     Herwin van Hout 
Gemeente Wijchen: Marcel Rutten (verslaglegging) 
 
Afgesproken wordt dat tijdens de werkgroep iedere wijk of gebied vaste vertegenwoordiging 
heeft, met een vaste vervanger. Dat moet voorkomen dat in de werkgroep steeds wisselende 
personen zitting hebben. Hierover bestond nog enige onduidelijkheid. 
 
Nico Arts wordt benoemd als voorzitter van de werkgroep voor deel 1, te weten maatregelen 
op de korte termijn. Voor deel 2, onderzoek naar nut en noodzaak met als mogelijkheid een 
tweede ontsluiting, is de wens om een neutrale voorzitter te benoemen. Daarmee wordt er 
voorkomen dat de voorzitter ‘partijdig’ is en het proces stuurt. Hoe dat invulling gaat krijgen 
wordt nog uitgewerkt en voorgelegd. 
 
3. Verslag vorige vergadering (17 juni) 
Marcel heeft bij De Trinoom geïnformeerd naar interesse om deel te nemen in de werkgroep. 
Voorgesteld wordt om een verkeersouder zitting te laten nemen. Dat is niet de intentie van 
de werkgroep. Afgesproken wordt dat de school opnieuw gevraagd wordt vertegenwoordiging 
af te vaardigen, die op school zeggenschap heeft. Marcel zal de school die vraag voorleggen. 
 
Henk Grootveld vraagt wat de status is van het voorstel / tekening die is gestuurd, of er nog 
wel inspraak mogelijk is. Marcel bevestigt dit; er is inspraak mogelijk. Zo is de rondgestuurde 
tekening een potentieel idee van de mogelijke invulling van alle maatregelen, waarbij het een 
keuze van de werkgroep wordt waar en welke maatregelen daadwerkelijk worden genomen. 

 
4. Besluit korte termijn maatregelen Kerkeveld. 
De tekening die is uitgewerkt geeft aan welke mogelijkheden van maatregelen er zijn. Hierop 
komen terug de belijning (markering) als de mogelijke locaties van wegversmallingen/bloem-
bakken. Uitgelegd wordt wat de voor- en nadelen zijn van deze voorliggende keuzes. Om de 
achterban hierover ook duidelijkheid te geven, zodat een goede keuze kan worden gemaakt, 
wordt Marcel gevraagd een document te maken waarin voors en tegens worden beschreven. 
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Als bijlage wordt het document toegevoegd met de aanvullende uitleg over voor- en nadelen 
van bloembakken versus palen, evenals de uitleg over een standaard belijning, dan wel rode 
fietssuggestiestroken. 
 
In het volgende overleg besluit de werkgroep welke maatregel(en) uitgevoerd gaan worden. 
Wat op korte termijn mogelijk is, hangt af van het beschikbare budget. Hierin zullen keuzes 
gemaakt worden qua prioriteit; niet alles is op korte termijn al mogelijk. 
 
Doordat de belijning moet worden aangepast op de wegversmallingen, wordt ervoor gekozen 
om eerst duidelijkheid te hebben over de exacte plaats van de wegversmalling(en), alvorens 
belijning wordt aangebracht. Daarom zullen eerst op een proeflocatie in zowel De Meren 10e 
straat als in de Diemewei 40e straat de versmallingen worden uitgeprobeerd. Dit effect en de 
ervaringen zijn al snel te constateren, waardoor kort na toepassing duidelijk is of de gekozen 
locatie wel gewenst is en of de wegversmalling de gewenste maatregel is. De wegversmalling 
kan tot weerstand bij weggebruikers leiden. Voorkomen moet worden dat eenzelfde discussie 
ontstaat als met de tijdelijke drempels in De Meren 10e straat. 

  
5 – 7. Procesgang, enquête en planning 
Vanwege de tijd kunnen deze onderwerpen niet meer worden besproken. Die komen voor de 
volgende keer wederom op de agenda te staan. Het proces wordt een belangrijk punt, alsook 
de rol van de werkgroep en de rol van de gemeente. 
  
8. Datum volgende bijeenkomst 
Vanwege de aanstaande vakantieperiode is de volgende werkgroep 2 september om 19.30. 
  
9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Nico sluit de vergadering. 

  
 

Datum volgende bijeenkomst: Woensdag 2 september 19.30,  gemeentekantoor. 


