
WIJKRAAD WEZEP – NOORD



Doelstelling :

Bevorderen en ontwikkelen van het leefmilieu in 

onze wijk

Hoe doen we dat : 

- Meedenken – actief participeren in de ontwikkeling -

leefmilieu Wezep-Noord.

- Signaleren van problemen en proberen tot een oplossing 

te komen.



Wat speelt er in Wezep- Noord en 

waar zijn we mee bezig

Speelterreinen:

Gemeente heeft een nieuw beheersplan hierover 

opgesteld over de inrichting van deze

speelterreinen Oude speeltoestellen zijn verwijderd 

en nieuwe toestellen zijn er voor teruggekomen 



Gebiedsontwikkeling :

De komst van integraal kindcentrum Noord in de 

buurt van het Agnieten college 

- aandachtspunten hierbij voor het  inrichten en de 

verkeersstroom bij het IKC

- Diverse partijen zijn hierbij betrokken

o.a. Agnieten college – Uilenhorst – De Rank –

klankbordgroep buurtbewoners – Gemeente



Overlast dierenweide Wezep - Noord

- Overlast door jeugd bij de dierenweide  

- We zijn hier mee bezig om een oplossing hiervoor 

te vinden door alle partijen hierbij te betrekken

- De jeugd heeft ook recht op hangplekken 

- Waar kan de jeugd in Wezep wel terecht !



Snelheid Noordsingel :

- Er wordt veel te hard gereden is een veel 

gehoorde klacht in de 30 km zone 

- Inmiddels zijn er radarborden geplaatst bij 

het Agnieten College en de Uilenhorst

- De Politie en de Boa’s  gaan hier de 

komende tijd regelmatig controles houden



Wijktuin Wezep - Noord
Initiatief door Arjan Oosterwijk en Alida Bosma



Doel Wijktuin Wezep :

- sociale contacten 

- educatief voor scholen 

- ontmoetingsplaats 

- bewoners Turfhorst

- Oldebroek voor mekaar



Wateroverlast in Wezep - Noord
Getroffen maatregelen o.a.

Aanleg Wadi  Thorbeckehof



- Wadi aan de Noordsingel – Colijnhof.

- Ondergrondse opslag aan de Noordsingel

- Nablijven denken over meer oplossingen



Herinrichting Buitengebied Dorpshuis
Diverse bijeenkomsten hierover zijn bijgewoond en 

er is meegedacht over de plannen



H2O – ontsluiting op A28



- Gevolgen voor Wezep - Noord 

- Wanneer 2020 ….

- Bestemmingsplan ter inzage november / 

december 

- M.E.R. rapportage

- Wat gebeurt er ,wanneer de ontsluiting niet 

op tijd klaar is en er vestigen zich bedrijven 

o.a. Bakker.

- Veel vrachtverkeer over de Rondweg 

gevolgen fijnstof,decibels enzvoort



Verdere aandachtspunten:

- Aanleg rotonde Veluwelaan

- Oprichten Buurtwhatsapp groep Wezep - Noord 

- Parkeerfaciliteiten 

- Veiligheid, Welzijn, Milieu 



Verdere aandachtspunten:
Wezep – Noord krijgt steeds meer last van 

- Geluidsoverlast A28 

- R.W.S. aanspreken op aanbrengen 

slecht ZOAB 

- Geluidsschermen voldoen niet 

- Verhoging snelheid A 28 - 130 km

- Rondweg steeds meer verkeer 

- Vliegroutes boven Wezep

fijnstof, decibels



Is Wezep – Noord  nog fijn om te wonen ! 

Uiteraard JA !

- Lokale politiek moet sneller / actiever anticiperen op 

plannen

- Eerder aan de poort staan / aan de bel trekken bij 

Provincie / Den Haag

- Zichtbaar niet alleen lokaal maar indien nodig ook    

Provinciaal / Landelijk

- Constateren is niet genoeg 

- Zichtbare maatregelen / stappen



Wijkraad Wezep – Noord
bestaat uit de volgende leden:

- Johan Fidder namens de gemeente Oldebroek

- Hans Meyer 

- Sabine Hengeveld 

- Annie Eibrink

- Wilma van de Streek 

- Henk van het Ende 

- Jan Boer 

- Rik Portier 

- Wim Lensink


