Resultaten onderzoek en project
SameNoord Wijchen (2015-2019)
Resultaten onderzoek
In het voorjaar van 2017, 2018 en 2019 is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd
in Noord-Wijchen. In 2017 en 2019 zijn vragen gesteld over eigen gezondheid,
gezondheid van het kind en kindvriendelijkheid van de wijk. In 2018 over
bekendheid van activiteiten. Ieder jaar deden meer dan 100 ouders mee.
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Het project

T.b.v. een kindvriendelijke, veilige wijk

T.b.v. toegankelijkheid,
gebruik, passend aanbod
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Financiële regelingen
worden adequaat gebruikt.
Bestaand aanbod is bekend
bij ouders en professionals.
Bestaand aanbod wordt
gebruikt door ouders.
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T.b.v. gezondheidsvaardigheden

Kinderen kunnen zwemmen.
Ouders hebben minder zorgen
over verkeersveiligheid.
Veilige speelplek voor kinde
ren (0-12 jaar) is gerealiseerd en
wordt gebruikt.
Kinderactiviteiten naschools/
op woensdagmiddag gereali
seerd en gebruikt.

Ouders kunnen beter
omgaan met kind met
beperking.
9 Betaalbaar gezond eten
wordt gestimuleerd in brede
scholen.
10 Ontmoetactiviteiten van/
door ouders gerealiseerd
en gebruikt.
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De ondersteuning van het Administratie
en Formulierenteam (MeerVoormekaar) is
uitgebreid van ouderen naar volwassenen
en er komen wekelijks aanvragen binnen
van inwoners van Wijchen (66 in de periode
mei 2018-mei 2019). De Rondkomdag
afgelopen voorjaar werd door 35-40
gezinnen bezocht.

Kinderen kunnen
zwemmen 4
Voor kinderen met ouders met een laag
inkomen is het nu mogelijk om diploma A
te halen via de Kindregeling van Gemeente
Wijchen. Hier maakten van 2017 t/m sep
tember 2019 al 94 kinderen gebruik van
(Gemeente Wijchen).

Veilige speelplek voor
kinderen 6

Sociale activiteiten voor
ouders en kinderen 10

Op 19 september 2019 hebben 6 organi
saties een intentieverklaring getekend
voor het gezamenlijk onderzoeken of
het oprichten van een speelplek en
kinderboerderij haalbaar zijn in het park
Noord.

In Noorderlicht is een rijk aanbod van
activiteiten voor volwassenen en kinderen.
De ‘samen eten’ activiteiten lopen goed,
het wijkontbijt dat is ontstaan met
ouder-vrijwilligers van SameNoord is zelfs
twee keer per maand vol (22 bezoekers/
keer). Eén van de ouder-vrijwilligers is de
wekelijkse Creatiefgroep gaan leiden. Een
andere ouder heeft onlangs een geslaagde
cupcake workshop georganiseerd voor
(14) kinderen.

Omgaan met kinderen met
een beperking 8
WAUW (Werkgroep Autisme Wijchen), een
initiatief van ouders, organiseert sinds 2015
activiteiten voor mensen met autisme, hun
familie en professionals. Zoals dit jaar een
familiedag in speeltuin de Blije Dries met
143 bezoekers.

Project SameNoord Wijchen heeft zich ingezet voor de gezondheid
van gezinnen en een kindvriendelijke wijk.
Meer dan 100 professionals werkten
mee, waarvan de helft meer dan 1x.

basisschooldirecteuren, PHAROS, Platform 31,

Huisartsen, Fysiotherapeuten, diëtisten,

bad de Meerval, Gemeente Wijchen, Wink Works

Wijkvereniging, Leefbaarheidsgroep Noord,

for health, aanbieders van diverse activiteiten in

Veilig Verkeer Nederland, Wijchen Gezond,

Wijchen, 8 studenten van Wageningen Univer

Talis, St. High Hopes, Sportservice, WijWijchen,

siteit en 7 van de HAN en 9 onderzoekers van het

Sociaal Wijkteam Noord, MEE Gelderse poort,

Radboudumc/AMPHI en Wageningen Universiteit.

MeerVoormekaar, GGD Gelderland-Zuid, Zwem

30 Ouders in Noord-Wijchen waren
betrokken bij de ontwikkeling, 25 ouders
hebben meegewerkt in de uitvoering
en in totaal meer dan 100 ouders en
kinderen namen deel aan activiteiten
zoals de Rondkomdag en het SameNoord
vragenlijstonderzoek.
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