
 
Verslag vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 
Woensdag 7 oktober 2020 Noorderlicht 
 

1. Kennismaking met nieuw lid 
Aanwezigen hopen dat hij zich bij ons gaat aansluiten; hij past wel in ons team! 
 

2. Overleg met beheerders van de gemeente om 14.00 uur in en over de Smultuin 
Goed verlopen met positieve ideeën en start in het najaar; ook bord zal worden aangepast en de haag er 
omheen. Details bekend bij Corrie en Henk Hermsen. 
 

3. Fietsroutes en afspraak met de Gemeente 
De Gemeente heeft uitgebreid gereageerd op vorige brief en voorgesteld om 29 oktober van 15.00 
16.00 uur weer bij te praten. Kraanvogelproject 

 
4. Gemeente heeft gereageerd over de voortgang van het Kraanvogelproject Zodra meer bekend is 

worden wij weer bijgepraat (onze input wordt als waardevol beschouwd). 
 

5. Nieuwsbrief en Internetsite 
Vanwege afwezigheid van enkele leden zal dit punt een volgende keer op de agenda staan. Mochten er 
suggesties zijn voor aanpassing van onze site dan zijn die welkom. 
 

6. Bankje langs wandelroute 
LBG Woezik is bereid mee te betalen mits ook hun naam op het bordje komt te staan. LBG moet nu aangeven 
waar dat bankje moet komen en dat afstemmen met Jos Loeffen. 
 

7. Inspraak fusie met Gemeente Druten 
Infoavond bij Zaal Verploegen is al geweest; geen belangstelling bij aanwezigen. 
 

8. Halfjaarlijks overleg alle LBG’s 
Geen belangstelling bij aanwezigen. 
 

9. Zwerfvuil 
Bij (Tunnelweg 140) op vrijdag 16 oktober vanaf 15.30 uur. er zal gezorgd voor extra prikkers. 
 

10. Wijkschouw 
De Gemeente wordt gevraagd voor de jaarlijkse wijkschouw. LBG vraagt ook om deelname van de opzichter 
van Talis omdat veel voortuinen verwaarloosd worden of als parkeerterrein worden gebruikt.  
 

11. Rondvraag 

• LBG maakt bezwaar tegen verplaatsing van mede door LBG Noord betaalde speeltoestellen van de 
vijver naar de nieuwe speeltuin. 

• LBG kondigt haar vertrek aan (in 2021?). 

• LBG vraagt of Gemeente bereid is gras te maaien achter voetbalkooi waar nu veel glasafval ligt. 

• LBG vraagt om actie rond verbeteringen parkeren in Kwartelstraat, Merelstraat, Vinkstraat etc. 

• LBG stelt voor om de tijd en dag van onze vergaderingen aan te passen aan zomer- en wintertijd (nu 
toch bezwaar tegen woensdagmiddag, maar we zijn afhankelijk van toegang als gevolg van 
Coronamaatregelen in Noorderlicht) 

• LBG vraagt of nieuwe speeltuin wel voldoen parkeerruimte krijgt voor ouders met kinderen die per 
auto en in een rolstoel aankomen. 

• LBG vraagt ook of de nieuwe speeltuin ook onder beheer van Weijpark valt. 

• LBG wijst tevens op onduidelijke verkeerssituatie bij Tunneltje naar Veenhof. 
 
Volgend overleg WOENSDAG 4 november om 13.30 uur 

 


