
Inmiddels zijn we aan het aftellen voor dit jaar. Voor we het weten is het 

kerst en breekt het nieuwe jaar aan.  

Dit jaar hebben we als Leefbaarheidsgroep niet stil gezeten. Er is alleen niet 

vaak een nieuwsbrief uitgebracht. Dit heeft als reden dat we een aantal  

grote projecten hebben lopen, waardoor we wat minder snel nieuws te  

melden hadden. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het evenement Batenburg  

Presenteert. Ook attenderen we jullie op de brief van de Brandweer die bij 

het afgelopen Groentje was mee gevouwen. We zijn een stapje verder in het  

onderzoek met de kinderopvang in Batenburg en is er nieuws vanuit de 

wooncommissie.  

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen 

zijn, neem dan contact op met de leefbaarheidsgroep Batenburg. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Leefbaarheidsgroep 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 
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8 oktober heeft de wooncommissie met diverse gegadigden, de gemeente en 

de organisatie BIEB (Bouwen in Eigen Beheer) bij elkaar gezeten. Tijdens deze 

avond zijn er voorbeelden getoond, prijzen genoemd en is er besloten om met 

de deelnemers in samenwerking met de gemeente en de organisatie BIEB een 

begin te gaan maken met het bouwen in Batenburg. Er gaat nu een vereniging 

opgericht worden, vanuit daar wordt er gestart met de diverse procedures om 

het bouwproces in gang te zetten.  

 

Nieuws vanuit de wooncommissie 

mailto:leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl


P a g i n a  2  

Batenburg Presenteert 
Zaterdag 7 september was het dan zover: na de vele voorbereidingen konden we van start met 

Batenburg Presenteert. We waren de gehele week al bezig met de voorbereidingen.   

Maar wat een enthousiasme was er en ook veel bezoekers. Wij waren positief verrast en ook hoe 

de diverse verenigingen en stichtingen hadden uitgepakt in de presentatie. Natuurlijk hebben we 

deze dag verbeterpunten gezien, maar over het algemeen zijn wij zeer enthousiast. We hopen dat 

verenigingen het gevoel hebben dat ze zich aan Batenburgers hebben kunnen presenteren en wie 

weet zijn er ook leden en vrijwilligers bij verenigingen aangesloten. 

Batenburg Presenteert gaat zeker een vervolg krijgen, maar dit is geen jaarlijks terugkerend  

evenement. Over een paar jaar hopen we dat er nog steeds zoveel verenigingen en stichtingen zijn 

binnen Batenburg en dat we weer een mooi evenement kunnen organiseren.  

Hieronder een fotoverslag. De foto’s zijn gemaakt door Klaas Doting van Dutch Droneflights. 
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Onderzoek kinderopvang Batenburg 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een enquête gehouden onder de Batenburgers. Met deze resultaten zijn 

we met diverse partijen het gesprek aangegaan waaronder ook met De Eerste Stap. De Eerste Stap staat er 

voor open om eventueel straks in het nieuwe MFA voor– en naschoolse opvang aan te gaan bieden, maar zijn 

daarin ook een eigen onderzoek gestart. Nu willen wij ouders en toekomstige ouders vragen dit onderzoek ook 

in te vullen. Dit onderzoek is te vinden op de website van de eerste stap. (zie link hieronder) 

https://www.deeerstestap.nl/bso-jan-baptist-batenburg-interesse-peiling  

Wij hopen dat veel mensen de moeite willen nemen om de enquête in te vullen.  

Na het evenement Batenburg Presenteert hebben wij de reacties bij onze stand geïnventariseerd. 

Hieruit kwam dat er in de Rijswaard wordt ervaren dat er hard wordt gereden. Het lijkt erop dat  

mensen dit als sluiproute gebruiken in verband met de drempels op de dijk.  

De Rijswaard het fietspad / weg die langs het natuurgebied De Liedense Waard voert is een weg die 

door vele mensen gebruikt wordt. Denk hierbij aan fietsers, landbouw, mensen die aan het wandelen 

zijn met de kinderen of de hond. Wij willen vragen of we als Batenburgers hier in ieder geval rekening 

met elkaar kunnen houden. 

Dit punt gaan we ook met de gemeente Wijchen bespreken en kijken of we hierin wat kunnen  

betekenen voor de diverse doelgroepen.  

Daarnaast hebben we ook bij de gemeente de bordjes weer 

gevraagd voor de bewustwording van hoe hard mensen nu 

rijden in Batenburg. We zijn bezig om binnenkort in eerste 

instantie de bordjes in de weth. Bankenstraat  te hangen.  

Vervolgens vragen we deze ook in de Grootestraat te hangen. 

Vorig jaar hebben ze hier gehangen, maar toen waren ze ook 

bezig met de weg in de Kruisstraat.  

Mochten er nog andere zaken zijn met betrekking tot verkeer 

geef dit door aan de  

leefbaarheidsgroep Batenburg 

(leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl) 

Verkeer in Batenburg 

https://www.deeerstestap.nl/bso-jan-baptist-batenburg-interesse-peiling


Vergaderdata voor 2019 / 2020 van de LBG 

Batenburg: 

• 19 november 2019 

• 17 december 2019 

• 28 januari 2020 

• 10 maart 2020 

• 21 april 2020 

• 19 mei 2020 

• 30 juni 2020 

Heeft u een verzoek of een idee voor de LBG 

laat dit dan weten via het e-mailadres :  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

C o l o f o n  

Deze uitgave is van de Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Verspreiding via e-mail en via het Groentje Batenburg 

Teksten & vormgeving Ilse Kuipers 

Voor meer informatie en vragen gaat u naar 

www.batenburgstad.nl/lbg  of stuur een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Bestuursleden  

Leefbaarheidsgroep: 

Voorzitter:  Armita Taheri  

Penningmeester:   Femke Fleury 

Secretaris:   Ilse Kuipers 

Leden:    Bert Kuijpers  

   Piet de Weijert 

   Jos Ronner 

   Henri Lepoutre 

Brandweer, Brandveiligheid in Batenburg 

In het vorige Groentje was een brief vanuit de gemeente Wijchen en de brandweer Gelderland-Zuid 

bijgevoegd. Hierin werd opgeroepen om onze woningen zo (brand) veilig mogelijk te maken. De 

brandweer wilt ons Batenburgers hier graag mee helpen. Ze bieden alle inwoners van Batenburg 

een woningcheck aan.  

De medewerkers gaan samen met u kijken hoe de woning brandveiliger gemaakt kan worden. Ze 

geven hierin tips en adviezen.  

Er zat een antwoordkaart bij deze brief. Hierin kon u aangeven of u behoefte heeft aan een  

woningcheck. Heeft u deze gemist, dan u kunt zich ook aanmelden door een bericht te sturen naar 

het  e-mailadres: brandveiligleven@vrgz.nl 

De woningchecks worden uitgevoerd tussen 9:00-12:00 uur en 

13:00-16:00 uur op zaterdag 23 november 2019 en zaterdag 30 

november 2019. Mocht u een e-mail sturen geef dan aan in welk 

tijdsblok u uw woning gecheckt wilt hebben. 

Volgens de landelijke normtijd moet de brandweer in 8 minuten bij 

een woningbrand zijn, helaas kan de brandweer in Batenburg niet 

eerder zijn dan binnen 18 minuten. Extra belangrijk dat u weet hoe 

u uw woning zo brandveilig mogelijk maakt. 

 


