
  

 

 

 

 

 

 

We zijn in 2035 en wat ziet u dan? 
Balgoij, een klein vriendelijk levendig dorpje met veel sociale samenhang. De verjonging is in gang 

gezet, ouderen vertrekken en jongeren gaan in de huizen van de ouderen wonen. In Balgoij zijn alleen 

maar kleinschalige ontwikkelingen, er zijn betaalbare woningen gebouwd voor jongeren en er zijn 

seniorenwoningen voor eigen ouderen. Er is een klein supermarktje voor de alledaagse boodschappen. 

In 2035 rijden er alleen nog maar elektrische auto’s en (bezorg)busjes. Er zijn veel zonnepanelen op 

de daken van Balgoij en iedereen maakt gebruik van de energie uit de buurtbatterij.  

Er komt geen vrachtverkeer meer door het dorp. Het Mengvoederbedrijf is verdwenen. De twee 

landbouwbedrijven op de Wegelaar maken geen gebruik meer van de wegen door het dorp. Op de dijk 

is meer biodiversiteit te vinden. 

 

 

Wat is voor u het meest belangrijk in 2035 in gemeente Wijchen? 
Het is belangrijk dat de gemeente Wijchen meewerkt aan de DOP van 2011 en de Woonvisie van 

2019. De inwoners van Balgoij moeten zelf kleinschalig kunnen bouwen. Projectontwikkelaars worden 

niet meer ingezet. De vraag is Balgoij Balgoij te laten. Het dorpskarakter te behouden. Inzetten op 

duurzaamheid, meer speelplekken en verjonging.  

Wijchen zelf moet blijven zoals het is. Wijchen is levendig. Er zijn leuke winkels en gezellige terrasjes. 

Het behoudend beleid houdt Wijchen financieel gezond. Wijchen heeft een goed klimaat. Aardig en 

tevreden zijn werpt vruchten af. Normen en waarden zijn daarbij belangrijk.  

 

 

Waar moet de gemeente Wijchen meer aandacht aan besteden? 
Gedoseerd en gefaseerd ontwikkelen van CPO initiatieven. Betaalbare woningen. Iedereen is gelijk. 

Verbeteren leefbaarheid Balgoij. Meer mensen elkaar laten ontmoeten. Aandacht voor de ouderen. 

Beter aanbod bezorgdiensten voor ouderen. Aandacht aan niveau van onderwijs, er zit verschil in 

kwaliteit. Echt luisteren en doen wat je belooft als gemeente. Meer leuke speeltuintjes voor grotere 

kinderen. Veilige oversteekplaatsen creëren. Betere wegen. Fietspaden duidelijker weergeven. 

Handhaven bij harde muziek (Ballegoyke). Meer en beter onderhoud groen (met zorg en beleid). 

Subsidie verstrekken voor duurzaamheidsinitiatieven. Minder vrachtverkeer en landbouwverkeer door 

het dorp. Fietspad langs de Ravensteinseweg ook naar Niftrik. Ravensteinseweg vrachtverkeer vrij 

maken. Snelheid op de Drutenseweg verlagen.  

Balgoij voelt zich niet gehoord en hangt meestal aan de “laatste mem”. Zijn zij maar ‘n durpke aan de 

Maas? Onderzoek naar creatieve mogelijkheden - lintbebouwing - splitsingen (minder voetdruk op de 

natuur). Meer zeggenschap en creativiteit over eigen woningaanpassingen. Het monument 

Watersnood doorbraak 31-12-1926 opknappen.  

 

 

Welke ambitie zou gemeente Wijchen op dat vlak na moeten 
streven? 
De gemeente moet beter luisteren naar de inwoners. Echt iets doen met meningen, suggesties en 

ideeën. Participatie (maar dan ook echte participatie!). Meer doen aan het conflict tussen langzaam en 

motorverkeer. Opslag duurzaamheid organiseren. Bij dergelijke bijeenkomsten als deze (dorpentoer) 

zorgen dat er raadsleden aanwezig zijn. De leefbaarheidsgroep betreurt de afwezigheid hiervan.  

 

 

Wat kan volgens u een tandje minder? 
Verkeer. Spuiten met gif (boeren). Geweld en overlast. Aanvragen duren te lang bij het WMO sociaal 

wijkteam. Het personeelsbeleid is niet op orde binnen de gemeente. Haal de JOP weg uit Balgoij, 

hangjongeren drinken en roken daar. Dingen die verroest of stuk zijn opknappen of verwijderen.   

 

 
 

 
 
Waar bent u het meest trots op in gemeente Wijchen? 
Op de natuur in Alverna en het maasgebied. Het mooie centrum van Wijchen, dat is levendig.  

Op D66, iedereen is vrij, we laten niemand vallen. Op het Mozaïek en het kasteel van Wijchen.  

Op ’t Ballegoyke. 

 

 

Wat vindt u sterke punten in Wijchen? 
Marktplein, sfeer in het centrum. Stratenverbetering. Winkels en aanbod. Weekmarkt. Evenementen 

en levendigheid.  

 

 

Wat vindt u minder sterke punten in Wijchen? Wat moet anders? 
Communiceren van de gemeente. Hondenbelasting in Balgoij, waarvoor? Meer losloopgebieden!   
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