
Verslag Vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 

Donderdag 28 februari 2019, 19.30 uur Noorderlicht. 

1. Verslag van 31 januari 

 De historische vereniging  kan ook op 5 juni. HvT vraagt Marieke of dat lukt in het Noorderlicht. 

 Reacties van Talis en de gemeente over de Kruisberg en omgeving. Als er meer bekend is volgt een 

presentatie aan bewoners Kruisberg. 

 Nieuwsbrief en website; interview is door HC weergegeven, Er zijn  al een aantal zaken geactualiseerd. 

 Aanvraag donatie RABO-bank zal de avond betreffen over oud Wijchen Noord. Een aanvraag wordt 

ingediend voor 27 maart.   

 Uitkomst Welzijnsonderzoek niet duidelijk: toch via Meer voor Mekaar gelopen. 

 Ophaalschema DAR zie DAR. 

 Jaarplan 2020 nu ondertekend. 

 Project Kraanvogel nog weinig van bekend. 

 

2. Kinderboerderij en Zwerfvuil 

Toelichting komt volgende vergadering. Er is een omissie in het verslag, waarin geen melding is gemaakt van 

zijn bezorgdheid over een te groot deel van het park toewijzen aan de Kinderboerderij en speelplek. Ook 

anderen zijn bezorgd over reactie ’s van omwonenden, die mensen hebben zien meten in een relatief groot 

gebied van het Park. Bewoners van de Weegbree zijn eveneens bezorgd. Hondenspeelplaats schijnt ook te 

moeten verkassen!  

Zwerfvuil op 29 maart vanaf 15.30 uur.  

3. Overlast Jongeren 

Geen aandachtspunt voor Wijchen Noord. 

 

5.  Nieuwsbrief en Website 

Al besproken.  

 

6. Project Fietsen 

Er is gestart met een onderzoek naar  de stand van zaken van de fietsroutes en mogelijkheden in Wijchen 

Noord. De eerste actie is de buitenrand van Wijchen Noord over situaties die om verbetering vragen.  Ook 

worden allerlei fietsgerelateerde onderwerpen bekeken. Bovendien zal de gemeente worden uitgenodigd voor 

de volgende bijeenkomst om kennis te nemen van dit project en mogelijk al stappen te zetten richting 

begroting Gemeente voor 2020. Het project zal op de website worden vermeld onder “Projecten”. 

7. Halfjaarlijkse bijeenkomst alle leefbaarheidsgroepen. 

Dit keer op 17 april in Batenburg (De Hostert vanaf 19.30 – 21.30 uur). 

 

8. Rondvraag 

 Hans Bussink wordt benaderd over het welzijnsonderzoek. 

 In het Fietsproject ook opnemen bewaakte rijwielstalling bij NS-station en reparatiemogelijkheid 

(huren van een fiets kan niet in het weekend). 

 Wegens werksituaties van leden is voor hen vergaderen in de avond moeilijk. We zullen kijken hoe zijn 

planning er uit gaat zien en nagaan of er ook vergaderingen in de ochtend mogelijk zijn. 

 Dee financiële situatie van LBG Wijchen Noord wordt toegelicht (geen opmerkingen). 


