
Verslag vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord  2-9-2020 in het Noorderlicht 

  

Aanwezig: Corrie, Henk Hermsen, Marko, Henk Campschroer, Louis en Henk van Teeffelen 

Afwezig met kennisgeving: Els 

 

Voortaan op de eerste woensdagmiddag van de maand vergaderen is voor Henk H. geen ideaal 

moment en Marco redt het net met zijn werk, maar voorlopig houden we vast aan deze afspraak. 

1. Verslag 30 juni 

Artikel over AED-apparatuur kan pas na de Corona-periode volgens contactpersoon van de EHBO 

Wijchen. 

Of er nog wel behoefte en plaats is voor een bankje zal Henk C. samen met Louis uitzoeken.  Jan Rouw 

Gemeente heeft uitgebreid gereageerd op onze reminder over fietsproject Noord. 

Henk C. en Louis en Corrie zullen nagaan of er nog verbeterpunten in Noord zijn voor fietsers                                  

die de Gemeente kan aanpakken. 

Geen nieuws over Kinderboerderij of speeltuin. 

Geen CORONA-zieken bij leden of familie LBG Noord leden. 

2. Nieuwsbrief 

 Artikel over Kraanvogelproject is vermeld, maar nieuwe info hierover komt nog. 

3. Overleg met Paul Loermans 

Uitgebreid verslag van overleg HvT met Paul Loermans. Omdat de verschillen per 

wijk/kerkdorp/leefbaarheidsgroep onderling zo groot zijn, gaan we geen actie ondernemen voor de 

gemeenschappelijke bijeenkomst met alle leefbaarheidsgroepen. Informatie over leefbaarheid in 

het algemeen en cijfers over Wijchen zijn zeer welkom, maar moeten dan ook rechtstreeks van de 

gemeente komen. 

4. Overleg met Alverna, overige LBG’s en Druten 

Zoals aangegeven is overleg met collega LBG’s denkbaar, maar wij zien onszelf niet als experts. 

Met Druten is geen enkele band, dus voorlopig niet aan de orde. We zullen Alverna wel veel succes 

gaan wensen. 

5. Kraanvogelterrein 

Louis mist inspraak van de LBG Noord over wat er komen gaat. Hij heeft geen zicht op de volgende 

fase en vreest dat LBG op termijn simpelweg wordt geïnformeerd over de wijze waarop een en 

ander zal worden uitgevoerd. Overige leden veronderstellen dat er nu nog geen sprake is van een 

uitgewerkt plan (ook al staat er wat op papier) en dat veel zal afhangen van bereidheid eigenaren en 

plannen van De Klok en Spanjaards. HvT zal Yvette of Marc Jansen vragen om uitleg over de rol die is 

toebedacht aan LBG Noord. 

6. TALIS 

Seniorappartementen alleen bestemmen voor echte senioren (boven 55 jaar?) lijkt ons een goed 

plan, gelet op eerdere problemen die zijn ervaren. 

Splitsing van huurwoningen zodat op een bovenverdieping nog een tweede huurder kan wonen 

speelt niet in Wijchen. Marco en Henk H zijn benieuwd naar rol van Talis wijkbeheer over hun eigen 

huurwoningen, met name wat betreft rotzooi in de voortuin en te lang laten staan van lege 

containers. Buurt lijkt daardoor te verpauperen. Concentratie van allochtonen in straat in Wijchen 

Noord waardoor het Suikerfeest groots wordt gevierd, waarmee niet idereen even gelukkig is. HvT 

zal Ferdau Dozeman vragen om uitleg. 

 



7. Park, Smultuin en bankje langs wandelroute 

Boom gekapt in park. Steunpalen worden helaas niet meegenomen als ze overbodig zijn of al zijn 

afgezaagd. Ook Paul Loermans heeft enkele suggesties gedaan voor de Smultuin. Hij betreurt het 

feit dat vrijwilligers dreigen af te haken door vernielingen in de smultuin. Dan maar geen smultuin 

meer? Volgens Henk H. is Rob Geertsen op de hoogte van de beoogde aanpak (o.a. struiken onder 

de bomen), is er geld voor, maar gebeurt er tot nu toe weinig. HvT zal Patricia van Wolferen 

uitnodigen om ons te komen bijpraten over het park Noord. Louis stelt voor om alle 4 wandelroutes 

na te lopen en dan vast te stellen waar het beste een bankje kan komen. Volgens Henk C. is langs de 

groene route ter hoogte van Distelweg/Drijfweg een geschikte locatie. Voorstel is om ook LBG 

Woezik te vragen of zij willen meebetalen. HvT zal contact opnemen met Jos Loeffen. 

8. Vrijwilligersdag 

Allen hebben uitnodiging ontvangen voor happening op 17 september, maar er blijkt tot nu toe 

weinig animo! 

9. Info van gemeente over Burgerpeiling en Ondernemerspeiling. 

HvT heeft belangrijkste conclusies weergegeven. Cijfers van 2020 zijn in bezit van HvT en bij 

gelegenheid opvraagbaar. 

10. Rondvraag 

HH. * Waarom staan er naast de bankjes geen afvalbakken? 

HH. * mogen 3 gezinnen uit e Flamingostraat hun voortuin gebruiken als parkeerplaats voor hun 

auto en vervolgens een NP neerzetten, zodat niemand op straat voor die deur mag parkeren? HC. 

Meent dat dat niet mag maar wie doet er wat aan? 

MH. * Waarom krijgen de grasmaaiers geen opdracht om bijvoorbeeld in Park Noord hele velden 

met veldbloemen die bloeien te laten staan en alleen het gras te maaien. Nu wordt alles kaal 

gemaakt en dat is jammer.  

HC. Wie doet er mee met het KUBB-toernooi? HC. Zal bij de Wijkvereniging deelnemers aanmelden 

(als dat nog kan).  

LB.* Folders met wandelroutes brengen naar Noorderlicht. 

CB. * Volgende actie Zwerfvuil is gepland voor 16 oktober (15.30 uur) 

HvT. * Deelname aan gemeenschappelijke vergadering alle LBG’s: twee deelnemers van ons zullen 

worden aangemeld. Plaats niet bekend tijd wel: 19.30 uur op 7 oktober! 

 

Volgende bijeenkomst is op 7 oktober om 13.30 uur Noorderlicht 

 

 

 

 


