
Verslag vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 

Donderdag 27 september, 19.30 uur, Noorderlicht 

 
1.     Verslag van augustus 

Geen opmerkingen. Zie Rondvraag. 

 
2.     Evaluatie KUBB Toernooi 

Aanwezigen zijn tevreden over het verloop van dit toernooi, bij toch nog 

redelijk weer. Wel vragen over de gebruikelijke eindwedstrijd (nu door de 

regen wellicht in het gedrang gekomen). Volgend jaar weer graag van de 

partij! Dank aan de organisatoren van de Wijkverenging Wijchen Noord. 

 
3.     Situatie Kinderboerderij/Weijpark  

LBG geeft uitleg en toont een promo-filmpje. De oproep: “ laat kinderen en 

volwassenen hier genieten van de rust en de natuur en kinderen hier laten 

spelen”, wordt al gerealiseerd en is niet nieuw. Er zal hiermee rekening 

worden gehouden bij een presentatie van het filmpje aan derden. Filmpje ziet 

er professioneel uit. Complimenten! 

 
4.     Overleg met wijkbewoners/Samen bakkie doen 

LBG is aanwezigen op 3 oktober “bijpraten” onder het genot van koffie met 

iets lekkers. Geen promo filmpje over Weijpark . 

 
5.     Wandelroute  

Men is van mening dat de donkerblauwe stickers bij somber weer slecht 

zichtbaar zijn. Andere kleur zou kunnen; witte pijlen er overheen plakken 

geeft misschien ook goed resultaat. De werkgroep zal met elkaar overleggen 

over oplossing. 

 
6.     Nieuwsbrief, update site en veiligheid 

Kreet in linker bovenhoek “niet beveiligd” is voor de leden van de LBG toch 

bezwaarlijk. Verzocht aan de websitebeheerder te kijken wat hieraan te 

verbeteren valt. LBG Noord zal ook kijken naar AVG en privacyverklaring 

(misschien komt er één gezamenlijke actie vanuit alle Leefbaarheidsgroepen). 

 
7.     www. Wijchen.nl (website gemeente) 

Opmerkingen over de site van LBG Noord geuit door Berry Verhoeven zijn 

inmiddels verholpen. 

 
8.     Onderwerpen gezamenlijk overleg alle Leefbaarheidsgroepen 



We wachten af wat andere leefbaarheidsgroepen gaan inbrengen. Antwoord 

komt van de wijkcoördinator van de gemeente. 

 
9.     Nieuwe leden LBG 

De LBG zal een kandidaat benaderen. 

 
10.    Rondvraag 

 

        Hoe staat het met het vergroten van de lift bij De Elst en met het  
       verbreden van de oprit daar? 

        De gemeente is  gevraagd naar de verkeerssituatie  
       Passedwarsstraat - oversteek naar Meander etc. 

        Landelijke Ongehinderd Testdag wordt door LBG gevolgd. 

       Krijgt behalve de Ringlaan ook de Zwanensingel een onderhoudsbeurt  
       in 2019? 

        De wijkvereniging vraagt aandacht voor de riolering van het    
       Noorderlicht; bij flinke regen staat het voorterrein blank en kan  
       niemand met droge voeten auto of fiets pakken. 

        De wijkvereniging heeft ook aandacht gevraagd voor copy voor de  
       Nieuwsbrief. S.v.p. geen teksten van de LBG over activiteiten van de  
       Wijkvereniging als die daar zelf al melding van maken. LBG hoopt op  
       een constructieve samenwerking met de hoofdredacteur! 

        Bewoners van de Reigerstraat klagen over de eikenbomen voor hen op  
           het plantsoen voor hun deur: ‘zomers last van processierups, auto’s  
           plakken en zijn moeilijk te wassen, veel blad (ook in dakgoten,  
           waardoor verstopping ontstaat en water op de platte daken blijft  
           staan; geen mogelijkheid voor zonnepanelen!). Niet alle bomen  
           hoeven weg (zal de gemeente toch niet willen veronderstelt men),  
           maar het kandelaren van de bomen zoals bij de platanen in de     
           Ringlaan  
           zou wel verbetering bieden. Annemiek wil jij dat aankaarten s.v.p. ? 

        Wachten op reactie van de gemeente over bijeenkomst  
        Kraanvogelterrein op 4 oktober. 

        Volgende vergadering LBG is op 25 oktober. 

 


