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Beste lezers,
Zoals u al ziet, wederom een hele dunne nieuwsbrief,
Er is dan ook maar weinig nieuws te melden uit Wijchen Noord, alles zit
immers weer dicht tot nadere berichtgeving.
Noorderlicht, Paulusschool en wijkvereniging hebben hun activiteiten
weer moeten staken.
Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt.
Het gebouw krijgt in de vakantie een extra schoonmaakbeurt door de
Werkpost.
In diverse ruimtes zal er geschilderd gaan worden om kozijnen e.d. van
een nieuwe lik verf te voorzien.
Vrijwilligers van de wijkvereniging zijn bezig met het opruimen van de
bergingen en alvast aan het nadenken over de activiteiten voor het
komende jaar.
Leerkrachten bereiden de digitale lessen voor die de leerlingen vanaf 4
januari zullen krijgen.
En verder…..wachten wij, net als u allen, op een hopelijk positief effect
van deze lockdown.
Even doorbijten dus.
Ondanks alle beperkingen en maatregelen vanwege Covid 19,
wensen wij u langs deze weg fijne en vooral gezonde feestdagen.
Dat 2021 maar weer een “normaal”, bruisend en actief jaar mag
worden met vele lichtpuntjes!

VEILIGE FIETSROUTES
Een werkgroep binnen de Leefbaarheidsgroep is al een poosje aan het
inventariseren of er veilig gefietst kan worden door Wijchen Noord. In
samenwerking met de gemeente proberen we de veiligheid van fietsroutes
door de wijk te verbeteren.
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We zijn begonnen met de routes rondom de wijk: Klapstraat, Randweg Noord,
Hoefsestraat en Stationslaan (eigenlijk buiten het gebied van Wijchen Noord,
maar de enige directe verbinding tussen Hoefsestraat en Randweg).
Langs de Klapstraat zijn geen knelpunten. Bij de Randweg gaat het vooral om
lastige situaties waar het fietspad twee- en een eindje verder éénzijdig is. Dan
is het soms lastig te zien of het oversteken één- of tweezijdig is, zoals bij de
Tunnelweg. Ook het tunneltje tussen Park Noord en Veenhof kan gevaarlijke
fietssituaties opleveren. Hier wordt op korte termijn naar gekeken.
De Hoefsestraat is redelijk veilig ingericht voor fietsers. Aan de Stationslaan
wordt de kruising met Hoefsestraat/ Ringlaan opnieuw ingericht. Een aantal
aanbevelingen van ons zijn daarin verwerkt, o.a. het verlengen van de
invoegstrook voor fietsers die de Ringlaan ingaan. Ook wordt de Akkerwindestraat op ons advies ingericht als FIETSSTRAAT, waarbij de fietser als
verkeersdeelnemer gelijkgesteld wordt met auto’s. Een aantal andere
aanbevelingen voor de Stationslaan kunnen op dit moment niet worden
gehonoreerd, maar worden t.z.t. meegenomen bij aanpassingen.
Belangrijk blijft het veilige (fiets)GEDRAG op de weg/fietspad, maar dat hebt
ALLEEN U in de hand. Wij doen ons best om de omstandigheden zo veilig
mogelijk te maken.
Op dit moment bekijken we de veiligheid op de ‘kruisverbindingen’ door de
wijk: Tunnelweg en Kruisbergseweg/Passedwarsstraat. U hoort hier t.z.t. meer
over.
VRAGEN AAN DE GEMEENTE?

Fietspad langs Randweg,
vanuit het tunneltje gezien

Oversteek van Stationlaan
naar Tunnelweg

Hoe vind je informatie over beleidsnota’s en besluiten van de gemeente?
• Als het om regelingen e.d. gaat, kijk je in eerste instantie op overheid.nl of
op de gemeentelijke website;
• Als het beleidsstuk niet te vinden is, omdat beleidsstukken destijds alleen
bekend zijn gemaakt in het huis-aan-huisblad (dit geldt voor stukken van
vóór 2018) dan kun je het beste contact opnemen met de betreffende
beleidsadviseur;
• De besluitenlijst van het college wordt gepubliceerd op de gemeentelijke
website en de beslisnota’s (zonder bijlages) zijn vanaf het begin van dit
jaar ook te vinden op de gemeentelijke
website: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/wijchen/551c8c66-8c3f-44dfa07a-8ad0a148c7e6
• Als beleidsstukken daarna worden doorgezet naar de raad, dan zijn ze
ook op de gemeentelijke website te vinden bij de betreffende agenda
voor de raadsvergadering, mits de stukken openbaar
zijn: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/wijchen/2314c459-87d2-4af790a8-1cc1ba842583
Hopelijk hebt u zo een kleine wegwijzer in het woud van gemeentelijke nota’s
en besluiten.
ZWERFVUIL
Er is in de wintermaanden geen inzameling gepland. In het voorjaar starten we
weer.

