
Verslag LBG WIJCHEN NOORD  Donderdag 29 november 19.30 uur Noorderlicht 

1.       Verslag gezamenlijke bijeenkomst Leefbaarheidsgroepen 

Aandacht ging vooral uit naar AED project (EHBO) en Omgevingswet. LBG’s worden uitgenodigd om 

rond maart/april aan te geven wat hun wijkbewoners vinden van de leefbaarheid /milieu etc. in hun gebied. 

Daarvoor kan het Wijkplan dienst dien als basis. Er is nog geen projectenoverzicht van openbare werken in 

het eerste halfjaar van 2019 (Komt de Zwanensingel aan bod voor renovatie?). 

2.       Park Noord, Smultuin en Kinderboerderij 

Corrie geeft de situatie weer van het park en de smultuin. Er zijn vorderingen met de Kinderboerderij. 

Overleg met wethouder Loermans heeft plaats gevonden, Loermans was niet negatief. De 

kinderspeelattributen moeten ook geschikt zijn voor gehandicapte kinderen. Bestuur van Weijpark is zich 

op dat gebied aan het oriënteren over mogelijkheden. 

3.       Zwerfvuil 

Corrie/Henk C. maken artikel voor website: wat levert het opruimen op? Voortaan toch 4 x per jaar actie 

op vrijdag. Louis en HenkvT kunnen dan niet, maar willen dan de donderdag op pad als het weer het 

toelaat. Corrie moet soms wel lang wachten op actie van Rob Geertsen om het vuil op te halen. 

4.       Wandelroutes 

Route rood wordt nog steeds gehinderd door onaangekondigde acties vanuit de gemeente (hoewel 

beterschap was beloofd). Route blauw behoeft andere kleur stickers. Route Groen kent een plek met het 

routeschildje op een boom, maar omdat de boom groeit, laat het schildje los (andere bevestiging 

bedenken). Ook in Zuid wil men een dergelijke wandelroute opzetten. Corrie is daarover in gesprek met 

een belangstellende. Verder geen bijzonderheden. 

5.       Privacy wet (A V G ) 

Omdat we als LBG hier weinig mee van doen hebben en het gezond verstand toch ons tijdig zal 

waarschuwen, is de algemene teneur binnen de leefbaarheidsgroepen, dat we ons hier niet al te druk over 

moeten maken. Voorlopig dus geen actie. 

6.       Acties 2019 

Corrie pleit voor meer aandacht voor veilige fietspaden en voor de nodige aansluiting van fietsroutes zoals 

in de dorpen om ons heen en in Nijmegen het geval is. Na uitgebreide discussie wordt besloten hier ons 

hoofdthema van te maken voor 2019. Louis vraagt bij de gemeente een gedetailleerde kaart op van 

Wijchen Noord. 

       7.       Nieuwsbrief en Internetsite  

Henk C vraagt aandacht voor kopij voor de Nieuwsbrief. Dat blijft een lastige opgave; er moet wel iets 

nieuws te melden zijn! Corrie vraagt om een tijdig signaal voordat de datum van inleveren is verstreken. 

Louis zal nogmaals contact zoeken met de netbeheerder want bij Wijchen-Noord IN BEELD staat nog 

altijd in de linkerbovenhoek ”NIET BEVEILIGD”.  

Louis vraagt om actualisatie van de Projecten (actie HenkvT). Die actualisatie betreft overigens ook de 

Wijkvereniging. Louis zal daarom contact opnemen met de Wijkvereniging, en het Noorderlicht en het 

Sociaal Wijkteam, die ook gebruik maken van de gezamenlijke website om daarmee afspraken te maken. 

8.       Kraanvogelterrein 

Voorlopig geen bijeenkomst en geen nieuws. Pas in het voorjaar weer overleg. 

9.       Oliebollenmiddag. 

Wijkvereniging is blij met het aanbod van LBG om te flyeren. HenkvT zal Berry aangeven waar de leden 

van de LBG wonen en hij zoekt daarbij een route. Zondag 30 december van 15.00-17.00 uur in het 

Noorderlicht. 

10.   Rondvraag 

 Louis neemt contact op met Guus van Eck over een presentatie historie Wijchen Noord 

 Corrie is uitgenodigd voor een KUBB Toernooi in Dalfsen. 

 Henk C. Complimenteer de voorzitter! 

 Volgend overleg 31 januari 2019! Geen vergadering meer in maand december. 


