
Verslag LBG Wijchen Noord van 31 mei 2018,  19.30 uur   in het Noorderlicht 

1.     Verslag van april 

Parkeerduur Camper heeft Annemiek keurig uitgezocht. 

 

2.     Stappen en Happen  

Henk van Teeffelen geeft stand van zaken weer. Deelnemers aan dit overleg zijn enthousiast en heel actief. Vanuit de 

LBG zullen Corrie, Marko, Henk Hermsen en Henk van Teeffelen op 23 juni aanwezig zijn. Eventuele medehelpers 

zijn zeer welkom! 

         3.     Nieuwsbrief 

Henk C. vertelt over de inhoud van de komende Nieuwsbrief. Wanneer die uitkomst is niet helemaal duidelijk (houdt 

verband met de geboorte van kleinzoon van Marieke en Berry). Els regelt felicitatiekaart. Henk C. past de tekst aan 

voor de brievenbussen die blijven en de geldautomaat die is opgeheven. 

 

4.     Kinderboerderij 

Corrie is positief over de vele ontwikkelingen en nieuwe enthousiaste stagiaires. De negatieve kritiek op het park en op 

de komst van de Kinderboerderij door een aantal omwonenden voelen ongegrond. Allen kijken uit naar de contacten 

met de gemeenteraad en het oordeel van B&W straks. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat realisatie kan 

plaatsvinden. LBG  neemt deel aan een te maken promotiefilmpje.  

 

5.     Nieuwe leden LBG 

Voorlopig geen serieuze aanmelding te verwachten. 

 

6.     Zwerfvuil  

Volgende data: 13 juli, 14 september en 16 november (HenkvT  kan niet op 13/7) 

 

7.     Bijeenkomst voor de wijkbewoners 

Bijeenkomst gepland voor donderdag 6 september (alleen om 19.00 uur!). Annemiek stelt voor de wijkagent daarvoor 

uit te nodigen en wellicht ook Gerda Wink i.v.m. gezondheid of huisarts uit Wijchen Gezond. 

 

8.     Volgende vergaderdata 

Volgende vergadering is 28 juni (ook gelegenheid tot evaluatie van Stappen en Happen) 

 

9.     Rondvraag 

 Onze wijkcontactadviseur  gaat na of er nog ongebruikte subsidies op de plank liggen bij de Provincie 

(Buurtfonds?) 

 Zij vraagt alle LBG’s hun website te actualiseren met o.a. gewijzigde gegevens van de wijkcontactadviseur. 

 Zij attendeert op de mogelijkheid onze mening te geven over de energietransitie en het klimaatakkoord 

(www.npbo.nl) 

 Zij is altijd welkom op onze vergaderingen, maar wij nodigen haar graag uit als er iets bijzonders te bespreken 

valt. 

 Het kastje in de Smultuin terug en stopt daar ook een flyer van Stappen en Happen in. Misschien nog wel plek 

voor meer. 

 In het voetpad langs Hoefsestraat/Park Noord liggen tegels ongelijk; gevaarlijk voor cliënten Weegbree Wij 

vragen Rob Geertsen om daar iets aan te doen. 

 De brievenbus bij Meander hangt te hoog  

 Is de accommodatie van het Sociaal Wijkteam in het Noorderlicht nu oké? 

 Voor zover bekend gaat het in de Zwanensingel om 1 Moeraseik. 

 Paaltje met route aanduiding wandelroute hoek Watersnipstraat/Zwanensingel is weg gehaald om beter die 

bocht te kunnen nemen. Waar zijnde 2 bordjes gebleven. Graag voortaan ook een seintje aan de LBG als de 

gemeente “toe slaat”. 

 Happen en Stappen is 23 juni, volgende LBG is 28 juni. Zwerfvuil is 13 juli, 6 september bijeenkomst alle LBG’s, 14 

september zwerfvuil, 4 oktober bijeenkomst Kraanvogelterrein, 16 november laatste zwerfvuilactie 


