
Kort Verslag LBG Noord 25 januari 2018 

Noorderlicht, 19.30 uur,  Aanwezig:  6 leden LBG en mevr. M. Aldeweireldt (gemeente) 

 1.     Verslag van december 

Geen bijzonderheden. Data voor opruimen zwerfvuil in Park Noord, 16 maart en 18 met telkens 

om 15.00 uur . 

 

2.     Ondergrondse containers grijs afval 
Afwachten wat de gemeenteraad en het Collega nu gaat doen; voorlopig uitstel tot na juni 2018. 

 

3.     Rondom Wijchen.nl  
Vanwege omstandigheden is ambetenaar verhinderd om uitleg te geven. Gemeente neemt de 

vragen die op papier staan mee om haar daarmee te informeren. Op vrijdag 22 februari uitleg. 

Indien er alom onduidelijkheid blijft bestaan zal worden overwogen om dit onderwerp tot 

agendapunt te maken voor het komende overleg van de gemeenschappelijke 

leefbaarheidsgroepen. 

 

4.     Internetsite/Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief voor januari komt binnenkort uit. Info ontvangen over DAR. Nogmaals pleidooi 

voor actuele informatie voor de Internetsite 

 

5.     Wandelroute 
Er moet nog een paal komen op de route langs De Elst. Onderhoud op de 4 routes komt nog. De 

beloften van de sponsoren worden in de gaten. 

 

6.     Jubileum Noord 
Aanwezigen pleiten voor een gezamenlijke aanpak samen met de Wijkvereniging Noord voor het 

50 jarige bestaan van de wijk Noord. Ook Samenoord behoort deel te nemen aan de 

jubileumviering. 

 

7.     Kinderboerderij  
Woensdag 24 januari was er relatief weinig opkomst voor uitleg over de 

Kinderboerderij/speeltuin in Park Noord. Twijfel over de persoonlijke uitnodigingen van 

omwonenden. Voldoende uitleg (zeker van de organisator uit Grave/Velp). Vreemd dat er is 

gesproken over: ”het zijn nog maar ideeën”, terwijl er een fraaie maquette is getoond! Twee á 

drie dames (aanwonenden) bleken niet erg enthousiast. Zij zijn uitgenodigd mee te denken. 

8.     Nieuwe leden 
Alle leden orden verzocht in hun eigen netwerk te zoeken naar een nieuw lid voor de LBG 

Noord. Er is 1 naam en adres genoemd en daar zal een kennismaking mee plaatsvinden. 

 

9.      Zwanensingel 
Verzoeken van de mevrouw van de Zwanensingel hebben geleid tot een brief aan Gemeente. 

Ambtenaren zullen reageren maar er is wel gewaarschuwd voor al teveel contact als gevolg van 

een individuele melding. Gemeente kan niet op alle verzoeken reageren. 10.    Bomen  
LBG houdt contact over bomen en Boomfeestdag. Dit jaar komt Noord nog niet in aanmerking. 

  

 11.      Rondvraag  

        Veiligheid in Wijk Noord; antwoord geen extra bijzonderheden bekend. 

        Onduidelijk of overleg over remweg-demonstratie  op 1 februari plaats vindt of op 
een andere datum. 

Volgend overleg donderdag 22 februari. 


