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Een frisse nieuwsbrief!
Beste Kernachtige vrienden,
Het is weer tijd voor een korte update. Waar staat Kernachtig Wijchen en wat houdt ons
bezig? Enkele fractieleden zijn alvast in de pen geklommen om jullie te informeren over
ontwikkelingen binnen onze mooie gemeente. Lees gauw verder!

De afgelopen weken heeft onze fractie weer een aantal meldingen ontvangen over overlast
van de A50 bij Hernen en Niftrik. Sommige achterbanleden deelden zelf videomateriaal
waarin duidelijk de overlast van met name de voegovergang van de brug duidelijk naar
voren kwam.
In het verleden is raadsbreed aandacht besteed aan de snelweg A50. Bijzonder hierbij is
wel dat langzaam maar zeker de aandacht voor de overlast wordt verplaatst naar aandacht
voor de gebrekkige doorstroming.
Kernachtig Wijchen is van mening dat doorstroming van het verkeer van ondergeschikt
belang is aan het wooncomfort van onze inwoners, want zelfs na aanpassingen door
Rijkswaterstaat is de overlast volgens veel bewoners niet afgenomen.
Rijkswaterstaat verschuilt zich bij discussies rond overlast achter meetwaarden welke
binnen de gestelde normen liggen. En wat mij betreft ligt daar een discussiepunt. Je kan
immers wel normen vaststellen, maar als onze inwoners nog steeds veel overlast
ondervinden, moet je wellicht de normen als discutabel zien.
Kernachtig Wijchen heeft dan ook veel twijfels. Twijfels over normen, maar ook over
recente aanpassingen rond het tracé om overlast tegen te gaan. Is de toegepaste
voegovergang bij de brug wel een goed exemplaar? En waarom wordt er ter hoogte van
Hoge Rot een hoge geluidswal opgeworpen en worden de overige oude schermen en
wallen bij Hernen en Niftrik niet verhoogd? Waarom heeft Rijkswaterstaat besloten de

wallen bij Hernen en Niftrik niet verhoogd? Waarom heeft Rijkswaterstaat besloten de
maximum snelheid te verhogen naar 130 kilometer per uur, terwijl men weet dat dit een
verhoogde emissie en geluidsoverlast met zich mee gaat brengen?
Bovenstaande vragen stelt Kernachtig Wijchen nu aan het college. In de hoop op actie,
want wat ons betreft moeten we onze prioriteit bij de overlast leggen.
Pim Verbeeten

Het land van Maas & Waal en Rijk van Nijmegen wordt in toenemende mate ontdekt door
toeristen. Toeristen die een of meerdere dagen onze gemeente en omgeving bezoeken.
We vinden dit een goede ontwikkeling. De promotie van onze mooie streek, door diversen
partijen, heeft resultaat.
De bezoekers kunnen terecht bij Bed & Breakfast, hotels en campings die de gemeente
Wijchen rijk is. Een groeiende groep trekt er op uit met een camper. De fractie van
Kernachtig Wijchen ziet kansen in of nabij het centrum van Wijchen waar het voor deze
campers is toegestaan een of meerdere dagen te verblijven. We zien het als een taak van
de gemeente om aan dit gemis in het centrum te voorzien.
Verschillende gemeentes hebben dergelijke locaties aangewezen en al dan niet ingericht
met voorzieningen die geschikt zijn, om tegen betaling, de camper te parkeren. Een
camperplaats met voorzieningen als drinkwater, elektriciteit en een uitstort voor vuil water,
de basisvoorwaarden om dit een succes te doen worden.
Het aantal kampeerauto’s in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen, tot om en
nabij de 90.000, en het einde is nog niet in zicht.
Wijchen zal meer naamsbekendheid krijgen, maar ook de middenstand en horeca zullen
hier voordeel aan beleven. Veel campers worden het hele jaar door gebruikt waardoor het
recreatieseizoen aanzienlijk verlengd wordt. Onderzoeken hebben bevestigd dat er
gemiddeld iedere dag €46,00 per persoon wordt besteed.
Wij denken aan een of meerdere locaties. Bijvoorbeeld in het centrum met de
voorzieningen op loopafstand en nabij recreatiegebieden en de jachthaven.
Namens de fractie heeft Twan van Bronkhorst hierover een schriftelijke vraag aan het
college gesteld. Onze wethouder Paul Loermans heeft toerisme in zijn portefeuille. We
zien de uitkomst dan ook hoopvol tegemoet.
Twan van Bronkhorst

Naar aanleiding van de open brief die voor
de carnaval in de wegwijs heeft gestaan
heeft er gesprek plaats gevonden tussen
Ton Baaijens en Hans Vos van ZZG
Zorggroep en Renate Loermans en Joke
Joling. In dit gesprek kwam naar voren dat
ZZG Zorggroep onze zorgen deelt met
betrekking tot het verdwijnen van St.Jozef.

St. Jozef vervult namelijk ook een grote
functie voor de aanleunwoningen
eromheen. Door de ZZG Zorggroep is al
naar diverse opties gekeken voor een
herbestemming van het pand. Helaas blijkt
tot op heden geen van deze opties
haalbaar. Om te kijken wat er wel mogelijk
is zoekt de ZZG Zorggroep nu de
samenwerking met andere partijen,
waaronder de gemeente en Talis.

Ook is er afgelopen dinsdag een
omwonenden bijeenkomst geweest om te
horen wat deze omwonenden precies gaan
missen met het verdwijnen van het
woonzorgcentrum. Kernachtig Wijchen
heeft aangegeven graag betrokken te
blijven bij dit proces en graag mee te
denken over nieuwe ideeën. Wordt
vervolgd
Renate Loermans

In veel plaatsen in Nederland zie je ze al, “broedplaatsen” worden ze genoemd. Dit zijn
plekken waar onder meer ondernemers , muzikanten en kunstenaars samen kunnen
werken aan het starten en opzetten van diens onderneming. Het Honig complex in
Nijmegen is daar een voorbeeld van. Wijchen heeft zelf ook veel startende en kleine
ondernemers, echter bestaan er nog geen “broedplaatsen” in Gemeente Wijchen. Een
dergelijke plek kan er voor zorgen dat onze kleine ondernemers de kans krijgen om tegen

lage huisvestingskosten zich te ontwikkelen tot ze op eigen benen kunnen staan.
Daarnaast fungeert een dergelijke plek als ontmoetingsplaats waar kennis, kunde en
ideeën worden uitgewisseld. PvdA Wijchen en Kernachtig Wijchen zijn van mening dat
een dergelijke plek een verrijking voor de gemeente zal zijn.
Is er een passende plek?
Eind vorig jaar zijn de kinderdag opvang en de peuterspeelzaal vertrokken uit de
gebouwen aan de Graafseweg in Alverna welke eigendom zijn van gemeente Wijchen.
Deze gebouwen staan op de lijst om verkocht te worden, maar aangezien de markt op dit
moment niet staat te springen om dergelijke gebouwen is te verwachten dat er langdurige
leegstand zal ontstaan. De grootte, indeling en faciliteiten van de panden lenen zich
uitstekend voor een “broedplaats” voor de creatieve ondernemers van Wijchen. Op deze
manier willen PvdA Wijchen en Kernachtig Wijchen leegstand voorkomen en kan de
gemeente budgetneutraal de startende en de kleine ondernemers van Wijchen de
mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen.
Waarom moeten ondernemers samen in een gebouw?
Door verschillende creatieve startende ondernemers samen onder te brengen onder een
dak, kan kennis worden uitgewisseld. Er is bij een dergelijke doelgroep veel behoefte om
van elkaar te leren. Daarnaast geven de ondernemers aan behoefte te hebben aan het
opbouwen van een netwerk. Binnen dit soort complexen zijn ondernemers samen gaan
werken aan projecten en elkaar gaan voorzien van diensten en producten. Kernachtig
Wijchen en PvdA Wijchen vinden dat dit ook mogelijk moet zijn voor onze ondernemers.
Wie voert het uit?
Kernachtig Wijchen en PvdA Wijchen roept daarom het college op een werkgroep samen
te stellen met betrokken creatieve ondernemers om een broedplaats voor en door
Wijchense ondernemers te realiseren in de twee panden in Alverna aan de Graafseweg.
Wouter van den Boogaard
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Geldersch Landschap en Kastelen en de
verhuurder tot nadenken stemt.
Twan van bronkhorst

Ons bestuur is bezig met plannen Kernachtig Wijchen te professionaliseren, de eerste
stap daarin is de aanpak van communicatie binnen onze organisatie. Over twee weken
ontvangen jullie een extra nieuwsbrief waarin een aantal van de plannen van het bestuur
kenbaar worden gemaakt.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van de nieuwsbrief of anders, dan kunt u ons bestuur en onze
raadsleden benaderen via telefoon of de mail. De benodigde contactgegevens kunt u vinden op onze website
onder het kopje organisatie - raadsleden of bestuur.
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