Verslag vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord
op 5 maart 2020 in het Noorderlicht .
1. Verslag Januari
Gastkandidaat heeft zich teruggetrokken. Overige punten komen terug in huidige agenda.
2. Website en Nieuwsbrief
Iris komt binnen i.v.m. afspraken met Louis over PDF bestanden. Zaal opgelost!
LBG wil graag een artikel wijden aan AED apparatuur. Advies om eerst contact op te nemen de
EHBO. Zij weten alles over AED’s in Wijchen.
3. Wandelroutes
LBG meldt haar contact met Vraag en Aanbod over hun jaarlijkse bijdrage.
Helaas negatief antwoord op verzoek om sponsoring van een bankje langs de wandelroute.
In dat kader zoeken we in de routes naar geschikte plekken om een bankje te kunnen plaatsen.
Ernie Drissen wordt uitgenodigd voor meer info over het kunnen plaatsen van bankjes langs
wandelroute.
Henk Campschroer heeft eerder aandacht gevraagd voor aanpassing van de route bij de Tuin
van Woezik waar nu nieuwbouw plaatsvindt.
4. Fietsproject
Dit is ook voor 2020 het hoofdthema voor LBG Noord. LBG is blij met de aandacht in 2019 van
Jan Rouw, maar nu lijkt het een en ander stil te liggen (waar op wachten?) LBG zal Jan Rouw
vragen naar voortgang. Met name fietstunneltje naar Veenhof en verkeerssituatie voor fietsers
die bij de Hoefsestraat oversteken en de op willen rijden, zijn punten van aandacht5.
Kinderboerderij
Er is geen nieuws over de voortgangte melden: bijeenkomsten worden regelmatig afgelast
vanwege te weinig deelname. Afspraak nu op 13 maart om 11.00 uur. De keuze die is gemaakt
voor de leverancier van de speeltoestellen door de gemeente is afgewezen, omdat men de
voorkeur geeft aan de “eigen, vertrouwde” leverancier.
Binnenkort( 18 maart) is het BOOMPLANTDAG. Als de BSO niet naar het park komt zullen wij
als LBG de 18 fruitbomen gaan platen met hulp van de gemeente die de kuilen hiervoor zal
maken. Wij wachten de ontwikkelingen af.
Gevraagd wordt aan de gemeente naar het opknappen of weghalen van de verwoeste picknicktafel in het park.
7. Zwerfvuil
Er is een nationale schoonmaakdag gepland op zaterdag 28 maart. De schoonmaak door de
LBG is gepland voor vrijdag 27 maart. Wij zoeken uit of wij op onze vertouwde vrijdag op 27
maart het zwerfvuil in Park Noord gaan aanpakken of meedoen op die zaterdag de 28e. LBG
gaa na of er een bericht komt in onze Nieuwsbrief en in Wegwijs.
8. RONDVRAAG
- Activiteitenplan voor 2021 is nodig voor subsidieaanvraag van 2021. Komt op 10 maart!
- LBG neemt contact op met EHBO over een artikel in Nieuwsbrief waar in Noord AED
apparaten zijn te vinden.
- Nogmaals wodrt aandacht gevraagd voor parkeersituatie in Merelstraat, Kwartelstraat en
Nachtegaalstraat
- WIJCHEN NOORD, PRIMA OORD, MET AL DIE BANKJES, ZOALS HET HOORT! kan een
slogan zijn voor het bankjesproject.
- Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor betaalbare appartementen voor die wijkbewoners
(o.a. van Noord) die nog in een te groot huis wonen. Doorstroming is nu heel moeilijk. We
wachten op positief bericht over aanpak Kraanvogelterrein, maar eerlijkheid dwingt ons in te
zien dat die plek waarschijnlijk te kostbaar zal worden voor deze groep senioren.
- In maart afspraak met wijkbeheerder maken over WIJKSCHOUW (als het goed weer is!).
VOLGEND OVERLEG: DONDERDAG 19 maart

