
Verslag Vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 
Donderdag 31 januari 2019, 19.30 uur Noorderlicht 

 
1.     Historie van Wijchen Noord 

Er worden mogelijkheden bekeken om een presentatie van maximaal 3 kwartier te maken over de 
historie van Wijchen Noord. Leden LBG moeten ook hun ervaringen delen en iets inbrengen. 
Bezoekers zullen worden uitgenodigd om actief deel te nemen. Marko heeft nog wel foto’s. Guus heeft 
presentatieborden. Ieder deelt  zijn info ook delen met de maker. Presentatie 19 juni om 19.00 uur in 
Noorderlicht (tenzij datum nog verschuift). Er zij enige kosten aan verbonden. Er wordt geattendeerd 
op het bestaan van de Historische Vereniging en het Documentatiecentrum in het Mozaïek. 
Aanwezigen zijn enthousiast over de mogelijkheden. 

2.     Schaatsweer 
Jammer dat jeugd op de vijver in het Park Noord stenen en stukken hout op het ijs heeft gegooid, 
waardoor schaatsen niet meer haalbaar is. Zal weinig aan te doen zijn ! 

3.     Smultuin 

Helaas bordjes vernield. In de lente zullen nieuwe bordjes worden gemaakt. 
4.     Kruisberg 

Talis (Ferdau Dozeman) heeft plannen voort Wooncentrum De Kruisberg. Aanwezigen dringen aan op 
bericht aan Talis dat zij de bewoners moeten gaan informeren. Leden van de LBG zullen bij die 
ontmoeting aanwezig zijn. Henk H. gaat maandag 4 februari naar het ontbijt in het Noorderlicht en zal 
daar bewoners vragen naar hun klachten en wensen. HvT zal tevens de gemeente (Wethouder 
Loermans ) vragen naar mogelijkheid ondergrondse containers, zodat bewoners geen containers 
meer zelf aan de straat hoeven te zetten en alle containers samen niet de gehele rijwielstalling meer 
in beslag nemen. Ook volgens Annemiek Nas staat een opknapbeurt van de buitengevel en van de 
omgeving op het programma voor de komende maanden. 

5.     Nieuwsbrief en website 

De nieuwsbrief is klaar om verzonden te worden. Zie ook Rondvraag. Er wordt aandacht gevraagd 
voor blijvende actualisatie van informatie (projecten) .  

6.     Fietsen en routes in Wijchen 
De leefbaarheidsgroep onderzoekt de veiligheid en opzet van fietspaden in en rond Wijchen Noord. 
Besloten is dat alle leden actief bijdragen aan dit jaarthema van LBG Noord (bijvoorbeeld, strooien 
van fietspaden, verlichting, dubbelzijdig fietspad, veiligheid) en de volgende vergadering een 
onderwerp gekozen hebben dat hun aanspreekt als onderdeel van dit thema.  

7.     Leefbaarheid 

De voorzitter meldt een gesprek met burgermeester Hans Verheyen over leefbaarheid hier en elders. 
Of er ooit een bezoek aan een kleine kern (Hoonhorst) gebracht gaat worden is nog onduidelijk. 
Voorzieningen zij altijd belangrijk, maar sociale contacten net zo goed. 

8.     Rondvraag 

 Alle leden van de LBG worden benaderd  voor een interview in de Nieuwsbrief 

 Deelname aan het KUBB toernooi in Apeldoorn was succesvol. Helaas niet in de prijzen 
gevallen 

 Er is uitleg over de stand van zaken Kinderboerderij en speelplek in park Noord. Volgende 
keer  komt meer inzicht aan de hand van een plattegrond met de vermoedelijke locaties. Er 
zijn vraagtekens over de omvang van het project. 

 Er komt een aanmelding van het Fietsproject bij de RABO-bank en aan het eind van dit jaar 
(voor 1 december) ook een aanvraag in te dienen bij Vraag en Aanbod. 

 Wat is de uitslag van het Welzijnsonderzoek in de gemeente. Geen van de deelnemers aan 
de enquête heeft daar iets over gehoord. 

 Nieuw schema voor het ophalen van containers door Dar geeft veel problemen. Bewoners 
van de Watersnipstraat zetten nu op dezelfde dag de grijze container, de blauwe a en de 
plastic zakken aan de straat. Hoe moet dat als er straks ook nog de gft-container wekelijks bij 
komt. HM maakt bezwaar tegen eerst de lediging van huisvuilcontainers en pas later op de 
dag meenemen ven de plastic zakken!  

 Het jaarplan 2020 wordt voorbereid.. 

 De Leefbaarheidsgroep  is verbaasd over mededeling in De Gelderlander van 31 januari dat 
op het bedrijventerrein Kraanvogelstraat een opknapbeurt is gepland en wel ruimte is voor 
200 woningen. LBG Noord wacht nog altijd op een uitnodiging van de gemeente over de 
stand van zaken aldaar. 

 

Einde van deze vergadering pas rond 22.00 uur, terwijl 21.30 was afgesproken. Ter wille van het 
personeel moeten we de termijn in de gaten blijven houden!! 

 


