
Kort Verslag LBG Wijchen Noord van 29 maart 2018 

Gast: Mevr. Thijssen gemeente Wijchen 

1.     Toelichting mevr.  Thijssen over “Rondom Wijchen”. 

Mevrouw geeft uitgebreide informatie. Belangrijk is dat de “toegangspoort” in de vorm van het 

Sociaal Wijkteam blijft bestaan (daar moet men zich melden). Mevrouw zal een van de leden van 

het Sociaal Wijkteam vragen om een keer aan te schuiven bij een vergadering van LBG Noord. 

2.     Happen en Stappen 
Vijftig jaar Wijchen Noord zal gevierd worden op 23 juni 2018. Geen fietstocht (dus zonder 

Trappen). Route wel geschikt voor mensen met een rollator. Op 5 april zal een verkennende route 

worden gelopen, waarbij ook gelet zal worden op plekken die geschikt zijn om een pPartytent te 

plaatsen en die quizvragen kunnen opleveren. Aan de hand van die route zullen nieuwe 

routebeschrijvingen worden gemaakt (koppeling van groen en geel). Aandacht voor financiering. 

 

3.     Nieuwsbrief 
Afspraken gemaakt over redacteurschap en consequenties voor onderlinge afspraken. Voortaan 

kopij binnen voor 25 van de maand. In komende maanden Nieuwsbrief voor 2 maanden samen; 

na de zomervakantie weer elke maand Nieuwsbrief.  

 

4.     Margreet Aldeweireldt 
Margreet heeft een andere functie aanvaardt binnen de gemeente Wijchen. Zij zal haar opvolgster 

nog bij ons introduceren. 

 

5.     Verslag van februari 
 Nog contact met de mevrouw van de Zwanensingel. 

 Ook contact op met een kandidaat LBG uit de Kwartelstraat. 

 Zwerfkeien liggen in de smultuin weer op hun plaats. 

 Toezichthouder Hondenpoep wijzen op vervuiling rond het strandje. 

6.     Verslag Financiën. 
Toelichting over de financiën. Als er nog vragen zijn, zullen die de volgende keer worden 

beantwoord. 

 

7.     Zwerfvuil en Wandelroutes. 
Zwerfvuilactie: 18 mei vanaf 15.00 uur starten. 

Wandelroutes: geen bijzonderheden. 

 

8.     Rondvraag 
 Foto’s gemaakt van moeilijk bruikbare opritjes of versperringen: Wijkbeheer daarvoor 

nu aan zet. 

 App “Mijn Gemeente” blijkt toch lastig te bereiken!! 

 Wie helpt om houtsnippers in de smultuin te egaliseren? 

 Volgend overleg: donderdag 26 april (vlak voor Koningsdag!!) 

 


