
  

 

 

 

 

 

 

 
 
We zijn in 2035 en wat ziet u dan? 
Wijchen blijft een dorp. Het dorpse karakter is behouden ondanks de groei van huizen en inwoners. 

Het bouwen gebeurt gefaseerd, ook in de kerkdorpen. Er zijn voldoende betaalbare woningen voor 

jong en oud. De OZB is laag. Door gebrek aan ruimte staan aan de randen van Wijchen enkele mooie 

hoge gebouwen. Dat is niet onze wens, liever geen hoogbouw, maar we komen er niet onderuit als we 

iedereen willen huisvesten. Huishoudens worden kleiner. Groene wijken zijn belangrijk. Het centrum is 

bruisend en is nog mooier geworden. De winkels zijn divers, het marktplein gezellig, het kasteel 

prachtig en de horeca floreert, er zijn goede voorzieningen. Er is geen fastfoodrestaurant bij de 

Lambrasse. Er is extra aandacht voor de jeugd (13-18 jaar). Er wordt veel georganiseerd voor 

iedereen. Wijchen is een laagdrempelige stabiele gemeente waar naar de inwoners geluisterd wordt. 

Wijchen is een grote gemeente in Maas en Waal en kan de opgaven zelfstandig aan.  

Waterstof is de nieuwe energievoorziening. Opwekken van energie gebeurt duurzaam (geen 

kernenergie). De dorpen maken gebruik van buurtaccu’s opgewekt door zonnepanelen op de daken. Er 

is veel natuur en iedereen draagt zijn steentje bij aan het behoudt. We kunnen bootje varen op de 

Meer en er is horeca (ook hoger segment). De ambulancedienst is in Wijchen gestationeerd.   

 

 

Wat is voor u het meest belangrijk in 2035 in gemeente Wijchen? 
Veiligheid. Groenbehoud en onderhoud. Financieel gezond blijven als gemeente. Wijchen zelfstandig. 

Meer starterswoningen. Betaalbare woningen. Open karakter behouden. Woningbouw versnellen. Meer 

organiseren voor de jeugd (uitgaansleven verbeteren/meer activiteiten/strandjes). Openbaar vervoer.  

 

 

Waar moet de gemeente Wijchen meer aandacht aan besteden? 
Luisteren naar de inwoners. Wijchense cultuur meer integreren in het Wijchense. Meer aandacht voor 

de kinderen met een rugzakje. De jeugd, anders vertrekken zij. De zorg voor ouderen moet beter, op 

een hoger niveau tillen. Veiligheid in het centrum verbeteren. Verwijssysteem voor parkeren. 

Leegstand verhelpen. Entree Spoorstraat verbeteren. Fietser uit het centrum. Gemotoriseerd verkeer 

in centrum terugdringen (ook scooters). T-splitsing Schoenaker/randweg Noord veranderen, te lang 

wachten. Fietspaden verbeteren vooral bij nieuwe wijken. Meer groen in Noord. Zorgen dat 

boerderijen blijven, niet slopen, landelijk aanzicht. Grijze kliko vaker ophalen. Handhaving, vaker 

toezicht en meer blauw op straat. Fietsers zonder licht. Koelkasten op alle scholen. Aandacht voor 

gezonde voeding. Hondenpoep bij speeltuintjes en meer prullenbakken. De groene schuur motorclub 

verwijderen van de Valendriese Heuvels. Teveel dezelfde bedrijven in Bijsterhuizen, meer diversiteit.  

Website gemeente verbeteren, zoektermen aanvullen. Openbare werkplekken creëren.  

Als gemeente klaar zijn voor onverwachte zaken. Normen en waarden aanscherpen.  

 

 
Welke ambitie zou gemeente Wijchen op dat vlak na moeten 

streven? 
In Wijchen geen massatoerisme. Wijchen houdt zijn eigen dorpse kern, maar blijft zich ontwikkelen. Er 

wordt vooral geïnvesteerd in eigen Wijchense dingen. Wijchen is zelfstandig en is niet gefuseerd met 

andere gemeenten. Het onderhoud gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden (bijvoorbeeld de 

hengelsportvereniging). Duurzaamheidsambitie ligt bij de mensen thuis, dit wordt gestimuleerd. Groen 

weghalen = groen terug. Er zijn voldoende woningen voor jong, oud en mensen met een beperking 

(meer woonvormen, ook Tiny houses). Wijchen is voornamelijk voor de Wijchenaren. De arbeidsmarkt 

is breed en iedereen doet mee. Iedereen is uniek. Er is meer jeugd aan het sporten. De inwoners 

worden geraadpleegd. Samen worden afwegingen gemaakt en worden deze vertaald naar relevante 

thema’s. Het bestuur dichter bij de inwoners. Vaker een dorpentoer organiseren.    

 
 

 
 
 
Wat kan volgens u een tandje minder? 
Digitalisering. Mogelijkheden op papier. Ambtelijke taal gebruiken in communicatie. Minder tekst op 

pagina’s. Bureaucratie.  Minder geld uitgeven aan gevestigde kunst, geef beginners een kans. Niet alle 

zondagen winkels open (horeca en supermarkten wel). Minder parkeergelegenheid in centrum, fiets 

aanmoedigen. Minder externe inhuur, meer gebruik maken van lokale expertise.  

 

 

Waar bent u het meest trots op in gemeente Wijchen? 
Natuur: Maasgebied, Leur, Alverna, Bergharen, Hernen. Wijchens Meer. Bossen. Kasteel het 

visitekaartje van Wijchen. Gemoedelijk en gezellig dorp. Balans wonen en bedrijven. Winkels, horeca, 

voorzieningen. Oude boerderijen. Pumptrackbaan en skatebaan. Station. Oude panden. De 

Berendonck en st. Walrick.  

 

 

Wat vindt u sterke punten in Wijchen? 
Regiofunctie die Wijchen bekleed. Het Marktplein. Waterrijk en natuurlijk. Het dorpse karakter. 

Bereikbaarheid en reuring.   

 

 

Wat vindt u minder sterke punten in Wijchen? Wat moet anders? 
Communiceren van gemeente. Lang wachten bij het spoor. Drugsgebruik. Zuiderpoort (Wijchen Zuid). 

Veiligheid. Onderhoud plantsoenen en bomen. Jeugdbeleid.   

 

 

 

 

 



  

 

 

Wijchen centrum 


