
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SameNoord                                                                                                                                                                                                       
 

SameNoord* is een project dat werkt aan het verbeteren van de gezondheid van gezinnen  

en aan een kindvriendelijke omgeving in Noord-Wijchen. In SameNoord werken ouders in 

Noord-Wijchen (postcode 6601+6604) samen met projectpartners. De projectpartners zijn 

GGD Gelderland-zuid, Meer Voormekaar, Sociaal wijkteam Wijchen Noord, de Gemeente 

Wijchen en het Radboudumc. Het project wordt betaald door FNO Zorg voor kansen.  

Gezondheidsverbeterpunten 

Ouders en medewerkers van verschillende organisaties hebben nagedacht over wat de 

gezondheid van gezinnen in Noord-Wijchen kan verbeteren. Ze deden dit tussen augustus 

2015 en februari 2016. Er is een plan gemaakt met 10 gezondheidsverbeterpunten.  

Werkgroepen 

Vanaf mei 2016 tot 2019 werken ouders en medewerkers van verschillende organisaties in 

werkgroepen samen aan deze gezondheidsverbeterpunten. Zij organiseerden bijvoorbeeld al:  

 Een Wijkontbijt in Noorderlicht. 

 Een ‘formulierenbrigade’ bij Meer Voormekaar (hulp bij het invullen van formulieren en 

hulp bij financiële administratie).    

Op dit moment werken onder meer de volgende organisaties mee:  

 Wijkvereniging Wijchen Noord 

 MEE Gelderse Poort 

 Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord 

 Wijchen Gezond 

 Diëtistenpraktijk Astrid Holweg 

 Veilig Verkeer Nederland 

 Sportservice Wijchen 

 Wij Wijchen 

Meer weten?  

Gerda Wink (GGD Gelderland-Zuid & Radboudumc): gwink@ggdgelderlandzuid.nl |  

06 4632 7992, Hans Bussink (Meer Voormekaar en Sociaal wijkteam)  

h.bussink@meervoormekaar.nl | 06 3911 4135 

 

* Nieuwe naam sinds februari 2017, de oude naam was ‘Gezond Leven in Wijchen Noord’. 

 

 

10  Gezondheidsverbeterpunten 

 

Kindvriendelijke veilige omgeving 

1. Ouders hebben minder zorgen over 

verkeersveiligheid. 

2. Veilige speelplek voor kinderen (0-12). 

3. Omgaan met kinderen met een beperking. 

Bekendheid, toegankelijkheid en  

gebruik van bestaand aanbod 

4. Naschoolse kinderactiviteiten. 

5. Financiële steun. 

6. Bestaande mogelijkheden bekend bij ouders en 

professionals. 

7. Bestaande mogelijkheden worden gebruikt 

door ouders en kinderen. 

Ontmoeten, gezond eten, bewegen 

8. Kinderen leren zwemmen.  

9. Betaalbaar gezond eten.   

10. Ontmoetactiviteiten van/door ouders.  
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Werkgroep  
Grip op financiën 

Facebook:  
Werkgroep 

Autisme Wijchen 

Formulieren 
brigade bij 

MeerVoormekaar 

Werkgroep 
Verkeersveiligheid 

Werkgroep  
Zwemles voor  

kinderen 

Wijkontbijt  in 
Noorderlicht 

Werkgroep 
Bestaand aanbod 

bekend en gebruikt 

Werkgroep 
Betaalbaar  

gezond eten 

Creatiefgroep bij 
Wijkvereniging 
Wijchen Noord 

Werkgroep 
Weijkpark  

veilige speelplek en 
dierenweide 


