
Verslag vergadering LBG Wijchen Noord d.d. 25 oktober 2018 

 
1.       Verslag Jaarbijeenkomst met wijkbewoners. 
Interessante opmerkingen gehoord; sommigen komen regelmatig terug, anderen zijn niet 
door de politiek oplosbaar (geldautomaat) en sommige punten zijn bedoeld voor andere 
organisaties (TALIS). Wellicht vaker een bezoek te brengen een Samen Bakkie Doen of 
Ontbijtsessies in het Noorderlicht. 
 
2.       Wandelen 
Er zijn paaltjes en bordjes gecontroleerd en waar nodig bijgesteld.  Het bedrijfje 2WALK 
heeft een aantal  wandelprogramma’s opgezet. Misschien heeft het zin dat LBG Noord met 
haar contact opneemt info@2walk.nl  en zie ook www.2walk.nl. 
 
3.       Park en Kinderboerderij 
Circus RENS is weer vertrokken en heeft het terrein van Park West keurig achtergelaten. 
Corrie zou graag zien dat bezoek met auto’s netjes parkeren en goed opletten bij het 
wegrijden (Rob Geertsen pleit voor borden en misschien kan de wijkagent een volgende 
keer ook een bijdrage leveren. 
In het Park valt het lage waterpeil in de vijver op, doen alle 2 de pompen het nog, is er extra 
assistentie in de Smultuin door medewerkers van de Driestroom (attentie regelt Corrie!), en 
er is een vogel (pauw?) gesignaleerd onder het struikgewas bij de skelterbaan. De 
afbeeldingen van Morris worden keurig met rust gelaten en trekken nog steeds publiek. 
Wat betreft de Kinderboerderij staat er een gesprek gepland op 1 november met 
wethouder Loermans, voordat een uitspraak van de Gemeenteraad wordt gevraagd.  
 
4.       Nieuwsbrief, internetsite en AVG 
Wat betreft AVG (privacy) hoopt LBG Noord op een gezamenlijke actie van de 
Leefbaarheidsgroepen (vraag op 7 november). 
 
5.        Onderwerpen gezamenlijke vergadering van alle Leefbaarheidsgroepen 
Vertegenwoordiger van gemeente Wijchen  heeft concept agenda rondgestuurd. 
 
6.       Zwerfvuil/Wijkschouw 
 
7.       Zwerfvuil is gepland voor vrijdag 16 november vanaf 15.00 uurGeen actie bij bij slecht 
weer of geen vuil te bekennen! 
Wat betreft Wijkschouw is Henk H. teleurgesteld over onvoldoende acties n.a.v. vorige 
wijkschouw: 
Kruisbergseweg 9 afrit bij mw. Wouters is gerealiseerd aan de overzijde! 
Voetpad langs Park en voetpad langs de Paulusschool is heel slecht 
Geen actie bij Passedwarsstraat//Meander oversteek 
De leefbaarheidsgroep overwegen voor de Klusmaand op de fiets eerste een rondje te 
rijden door de wijk. 
 
8.       Rondvraag 
Geen punten genoemd. 

 

http://www.2walk.nl/

