
 

Verslag vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord op 30 juni 2020 

Noorderlicht . 

Aanwezig: Corrie, Els, Henk Hermsen, Marko Henk Canpschroer  en Henk van Teeffelen 

Afwezig met kennisgeving: Louis 

 

1. Verslag Maart 

Actieplan voor de subsidieverlening 2021 is tijdig ingeleverd en er is ook al antwoord 

ontvangen over de subsidie van 2021. 

2. Bijzonderheden in de afgelopen maanden 

Alle aanwezigen kunnen mededelen niet ziek te zijn geworden; wel bijzondere ervaring met 

een vakantie in Tenerife 

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

Wijchen. 

3. Wandelroutes (en bankjes) 

In maart hebben we nagedacht over plaatsing van een bankje langs een van de vier 

wandelroutes. Of er nog wel behoefte en plaats is voor een bankje zal Henk C. samen met 

Louis uitzoeken. Wanneer bekend is waar een bankje kaan komen nemen we contact op met 

de mevrouw van de bankjes. 

4. Fietsproject door Noord 

Geen actie bij het Tunneltje naar en van Veenhof en nog geen fietsstraat langs de 

Stationslaan  en de kruising Stationslaan Ringlaan is nog niet verbeterd voor fietsers. 

HenkvanT. zal contact opnemen met Jan Rouw, die eerder al heel druk was met allerlei 

zaken, ook in Druten. Henk C. en Louis en Corrie zullen nagaan of er nog verbeterpunten in 

Noord zijn voor fietsers die de Gemeente kan aanpakken. 

5. Park Noord (en Kinderboerderij + speeltuin) 

Corrie heeft Henk van Haeften uitgenodigd voor een toelichting op de speelgelegenheid en 

Kinderboerderij. Subsidie voor speeltoestellen is ontvangen (totaal € 25.000). Start op 1 

september. Vooral bedoeld voor kinderen met een handicap, maar ook voor overige jeugd 

uit geheel Wijchen (wijkoverstijgende voorziening). Of de schommel die door LBG is geplaatst 

over kan/moet is nog onduidelijk. Buurt zal nader worden geïnformeerd. Het beheer van de 

speeltuin (hopelijk komt er ook nog een kabelbaan!) ligt bij de Gemeente. 

De Eerste Stap ziet af van deelname in het gebouw van de Kinderboerderij. Voorziening zal 

daardoor aanmerkelijk kleiner moeten worden. Wanneer er weer nieuws is zal Henk van 

Haeften dat ons mededelen. 

Park Noord 

Teleurstelling bij Corrie en Henk H. over diefstal en vernielingen. Overleg met Patricia biedt 

weinig perspectief. Corrie vind het jammer dat leden van de Driestroom niet op afspraak 

komen opdagen. Ook samenwerking met Paulusschool, Eerste Stap en Pascalisschool is zeer 

teleurstellend. 

6. Zwerfvuil 

Volgende acties zijn gepland voor 17 juli en 16 oktober, vanaf 15.30 uur vanaf Corrie. 

Tussentijds zal worden bekeken wanneer er nog een extra actie nodig is vóór oktober. 

 

 



7. Kraanvogelterrein 

Henk Campschroer heeft op 18 juni een digitale WEBINAR bijgewoond en bericht ons over de 

stand van zaken. In week van 25 juni zou de gemeenteraad beslissen over de visie. Omdat wij 

(nog) niet zijn geïnformeerd zal HvT contact zoeken met Yvette Sieuwerts. HvT dankt HC voor zijn 

deelname en verslag van deze WEBINAR. 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

 Corrie en Henk H. overwegen te stoppen met de Smultuin en wellicht de LBG te verlaten na                              

vele jaren een bijdrage te hebben geleverd. 

Corrie geeft aan dat er een andere tekst moet komen op het bord dat voor de smultuin staat; de 

Gemeente mag dat bord (hun eigendom) aanpassen. 

Henk van Haeften zorgt voor een plattegrond van de nieuwe speeltuin en kinderboerderij; die zal 

ook aan de bewoners worden verstrekt. 

Marko vraagt of het mogelijk is voortaan overdag te vergaderen. HvT informeert direct bij 

Marieke en krijgt als antwoord dat het ideale moment zou zijn: de eerste woensdag van de 

maand vanaf 13.30 uur. Of dit door kan gaan hangt af van de ontwikkelingen bij de corona –crisis 

(afstand van 1,5 meter mogelijk in welk lokaal?). 

HvT stelt voor om een overleg te vragen met Paul Loermans. Dat heeft hij inmiddels gedaan en 

Paul zal  laten weten wanneer een overleg (in aanwezigheid van Nicolien Beck) kan plaatsvinden. 

Wanneer, waar en met wie horen we nog. 

HvT zal Iris vragen wanneer volgende Nieuwsbrief uitkomt, zodat Henk C. iets kan schrijven over 

Kraanvogelterrein. 

 

BLIJF GEZOND. 

 

PRETTIGE VAKANTIE ! 

 

 


