Verslag Vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord
Donderdag 31 oktober, 19.30 uur Noorderlicht
1. Verslag oktober
Evalueren de avond Oud Wijchen Noord is gedaan. Er is veel onbegrip voor de slechts 800 flyers die HvT
heeft laten maken, terwijl toch 7 personen een gebied van Noord kregen toegewezen. Een nieuwe indeling
laat zien dat minimaal 1850 flyers nodig excl. aantallen voor de Elsthof enz. LBG zal tevens historische
vereniging onze evaluatie toesturen en bedankt voor de memory stick met info van de avond.
2. Nieuwsbrief
Dit keer voldoende kopij (interview met Henk C.). Vraag is of wij de afhankelijkheid van de Wijkvereniging
wensen te continueren. LBG praat dinsdag 5 november met wijkvereniging hierover.
3. Wandelroutes
Weinig nieuws. Zie ook Rondvraag.
4. Kinderboerderij
Ook weinig nieuws, maar er zijn 2 opmerkingen te melden van Hans Bussink:1) Speeltoestellen een kwart
draaien zodat de aangrenzende bewoners van de Zwanensingel er minder hinder van ondervinden. 2)
Bestuur Weykpark is wel blij met de neutrale houding van LBG. Daar kunnen immers twijfelaars naar toe!
Hans is nog onzeker of het allemaal wel gaat lukken (riolering is bijvoorbeeld al een kostbaar onderdeel).
5. Fietsproject
Nog altijd veel vertrouwen in aandacht van gemeente! Gedeelte Akkerwindestraat richting station wordt nu
ook fietsstraat en de vreemde bocht voor fietsers richting Ringlaan zal worden aangepast. Het project
behoeft nog verdere aandacht van LBG!
6. Kraanvogelterrein
Oorspronkelijke afspraak gaat niet door. Nu wachten op instemming Gemeente en Noorderlicht. Gemeente
heeft al een programma gemaakt, waarbij 4 flipoverborden worden gebruikt met minimaal 4 LBG leden,
aangevuld met 4 professionals van de Gemeente. Als datum bekend is zullen we van tevoren een keer
moeten oefenen. Leden LBG kunnen uitsluitend op woensdag (Noorderlicht gesloten) en op donderdag
(daar hopen we dan maar op).
7. Zwerfvuil
Volgende actie is gepland voor 15 november; 15.30 uur bij Corrie verzamelen.
8. Bijeenkomst alle leefbaarheidsgroepen
Op 6 november bijeenkomst in Niftrik Waayershof. Vanaf 19.30 uur. Henk LBG gaat daar heen. Gemeente
stuurt nog verslag vorige bijeenkomst en agenda.
9. Rondvraag
Grote onzekerheid over datum operatie man van collega.
Sponsor een bankje voor de wandelroute
De kosten voor het sponsoren van een bankje en prullenbak zijn afhankelijk van de keuze voor het bankje en of er al
een verharde ondergrond aanwezig is. U kunt zelf een bankje bestellen. U kunt er ook voor kiezen om het te laten
maken door leerlingen van het Pro College Wijchen. De kosten voor een bankje gemaakt door het Pro College zijn €
225,--. Voor informatie en voorbeelden kunt u mailen naar: WijchenGezond@gmail.com of
ernie.drissen@gmail.comDe kosten voor het sponsoren van een bankje en prullenbak zijn afhankelijk van de keuze
voor het bankje en of er al een verharde ondergrond aanwezig is. U kunt zelf een bankje bestellen. U kunt er ook voor
kiezen om het te laten maken door leerlingen van het Pro College Wijchen. De kosten voor een bankje gemaakt door
het Pro College zijn € 225,--. Voor informatie en voorbeelden kunt u mailen naar: WijchenGezond@gmail.com of
ernie.drissen@gmail.com.
Voorstel: we vragen Vraag en Aanbod wel.
In de Nieuwsbrief ook aandacht voor de Klusmaand in Noord (afrit bij het station/Tunnelweg en witte
strepen op de paaltjes
LBG vraagt aandacht voor verlening rijbewijs op 75 jaar (ook die info kan in Nieuwsbrief).
LBG is naar slotbijeenkomst SameNoord geweest en zullen conclusies en aanbevelingen volgende
keer delen met aanwezigen.
Volgend overleg 28 november 2019!

