
Kort Verslag overleg Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 
Donderdag 30 maart 2017 

 

1. Internetsite 
Vernieuwing ziet er (nu al) prachtig uit! Graag aanvullingen zo snel mogelijk! Uiterlijk 15 mei!!.  

2. Wijkplan presentatie 
Op 25 april, om 14.30 en 19.30 uur. Graag met zoveel mogelijk leden van de LBG Wijchen Noord! Aanwezigen 
krijgen een exemplaar uitgereikt. Graag via folders en Wegwijs aandacht voor de presentaties. 
 

3. Park en Kinderboerderij 
Uitleg over stand van zaken. Ook lid van de LBG is bereid om samen te werken met de projectgroep 
Kinderboerderij, mits vergaderingen niet op maandagmorgen plaatsvinden. Reserve-leden hebben zich reeds 
gemeld. 
 

4. Wandelroute (plaatsing borden) 
Gepland voor 19 april (rotonde Klapstraat/Fazantstraat, nabij de Buizerdschool) om 19.00 uur. Bereikbaarheid 
van 2 routes voor mensen met een scootmobiel/rolstoel is positieve ontwikkeling. Diverse genodigden en 
sponsoren krijgen uitnodiging. Feestelijke onthulling van de borden door het organisatiecomité. In het 
Achterom krijgen wandelaars een drankje aangeboden.  Alle leden en wijkbewoners zijn uiteraard welkom! 
 

5. Kruisbergseweg 
Zorg over de trottoirs en over tijdelijk veel verkeer in andere straten waar vaak stevig wordt gereden. Wij zullen 
de gemeente om uitleg vragen over trottoirs. 
 

6. Speelplekken 
Dinsdag 4 april om 19.00 uur bijeenkomst in Noorderlicht over speelplek in Koekoekstraat. Wellicht borrelt 
commentaar op van buurtbewoners richting LBG Wijchen Noord, omdat men een andere opstelling en meer 
actie van onze LBG had verwacht. LBG gaat voor een blik vooruit! Hoe gaan we dit oplossen; wat is goed voor 
de kinderen? Paul Loermans zal het voortouw nemen. 
 

7. Buizerdstraat 
Na in gebruik name nieuwbouw zal de Buizerdstraat worden opgeknapt. Er worden boompjes gerooid en 
vervangen door nieuwe bomen zodat er weer een mooie laan ontstaat. Kappen zal pas plaatsvinden als er geen 
vogelnesten in gebruik blijken. Bewoners en LBG worden nog uitgenodigd voor een presentatie over de 
plannen. 
 

8. Uitslag 2e Kamer Verkiezingen 
Noorderlicht heeft hoogste score van Wijchen voor de PVV, gevolgd door Alverna. We kunnen daar niks mee, 
maar het is toch opvallend! 
 

9. Werkpost Noorderlicht en Samenoord 
Informatie over Werkpost Noorderlicht en over SameNoord en over buurtlabel Veilig Verkeer, is besproken. 
LBG wil wel meewerken aan actie rond scholen voor 30 km mits de wijkagent dan aanwezig kan zijn. Leden 
projectgroep weten hier meer over. 
 

10. Afspraken komende weken 
Aan- en afwezigheid is besproken. 
 

11. Rondvraag 
 Hinder in Wijchen Noord van hangjongeren. Bekend is dat bij de spoorwegovergang Tunnelweg, ’s 

nacht jongelui in het weekend  veel kabaal maken, plantenbakken omver stoten en soms op de rails 
gaan liggen om een selfie te maken. 

Verder geen opmerkingen. 

Volgende vergadering 20 april, 19.30 uur Noorderlicht.  


