
Verslag Vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 
Donderdag 3 oktober, 19.30 uur Noorderlicht 

 
1.    Verslag augustus  

Website LBG nu keurig voorzien van actuele informatie! 
Ophalen restafval 1 x per maand is uitgesteld tot 2021 
Henk C. Zorgt voor accommodatie evaluatie aan het einde van dit jaar. Kosten besproken. 
 

2.    Nieuwsbief en website 
Nu in orde: geen opmerkingen. 
 

3.    Wandelroutes 
Geen nieuws. LBG informeert nog eens bij VVV of men daar een vergoeding vraagt voor de flyers. Die 
moeten wel worden bijbesteld.  
 

4.    Kinderboerderij  
Avond voor aanwonenden werd een zware avond voor Werkgroep kinderboerdeij. LBG is benieuwd of 
4 kandidaten om mee te denken ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. LBG blijft bij haar 
standpunt niet te willen participeren bij de intentieverklaring. 
 

5.    Fietsproject 
Er is uitleg welke acties nog ondernomen moeten worden. LBG is blij met de positieve medewerking 
van de Gemeente! 
 

       6.    Kraanvogelterrein 
Op 5 november moet de LBG een informatieavond organiseren in het Noorderlicht, maar op 29 
oktober zijn twee toehoorders van LBG Noord welkom op een informatieavond van de Gemeente. HvT 
zal vragen hoe dat met elkaar spoort. Overigens hebben wijkbewoners op het Koffieuurtje op 
woensdag 2 oktober laten weten dat de senioren afhaken voor een woning of appartement in de 
Kraanvogel. Men wil luxe, maximale huur van € 450,-, auto voor de deur en geen jongeren als buren. 
Wellicht is dit terrein meer intrek bij jongeren of senioren met een dikke portemonnee. Moet LBG 
Noord nog wel een avond beleggen?? 

7.    Parkeren in Noord 
In Vinkstraat zijn beperkte aanpassingen mogelijk om toch meer auto’s te kunnen parkeren. Er worden 
foto’s getoond van de parkeermogelijkheden. Gemeente laat nog weten welke plannen ook 
daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Parkeren in Noord blijft een probleem (2 wijkbewoners die naast elkaar 
wonen, hebben 7 auto’s in hun bezit!). 

8.    Zwerfvuil 
Actie World Cleanup Day 2019 is goed verlopen. Dank aan Paul Loermans en overige vrijwilligers en 
ook dank voor de lekkere taart. LBG  heeft huisvuil zelf weggebracht naar DAR. Zo kwamen we achter 
de ingezamelde hoeveelheid. Voortaan gewicht noteren. Voortaan elkaar bevragen wie er nog ruimte 
op eigen pasje heeft.,  
 

9.    Bijeenkomst Oud Wijchen 
LBG heeft flyers laten maken en deelt die ter plekke uit zal zorgen voor stratenverdeling. flyers bij 
Graag dit weekend flyeren! Verzoek van historische vereniging om rond 19.00 uur aanwezig te zijn 
i.v.m. voorbereidingen. Er wordt gezorgd voor 4 cakes. 
 

10.    Opvolgingleden 
 Marko beperkt. Het zal niet meevallen om opvolgers te vinden, maar we moeten realistisch blijven en 
onder ogen zien dat de huidige persoonlijke invulling niet eeuwig kan voortbestaan. Dus….. graag op 
zoek naar opvolgers! 
 

11.  Rondvraag 
Geen gebruik van gemaakt. 


