
Hier is hij dan weer een nieuwe nieuwsbrief van de Leefbaarheidsgroep 

Batenburg. Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurd en gedaan en 

willen dit laten weten met deze nieuwsbrief. Er is een snertwandeling geor-

ganiseerd en de mensen hebben heerlijk gestruind, de bouw van woningen 

komt zeer dichtbij in Batenburg en ook dit nieuws willen we graag met u de-

len.  

We zitten niet stil met het verkeer en we zijn op zoek naar nieuwe leden! 

Kortom weer een nieuwsbrief vol met nieuwtjes.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Leefbaarheidsgroep 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

De leefbaarheidsgroep Batenburg is op zoek naar nieuwe leden ter versterking van de club. Binnen de leefbaar-

heidsgroep houden wij ons bezig als intermediair tussen inwoners van Batenburg en de gemeente Wijchen. We 

hebben al diverse projecten gerealiseerd de afgelopen jaren denk aan de straatverlichting in de Grootestraat, 

Stadswal, Kerkstraat, Kruisstraat. De wooncommissie waaruit nu een CPO groep is ontstaan en het bouwen in 

Batenburg zijn doorgang gaat krijgen, de struinpaden, maar ook het evenement van afgelopen jaar Batenburg 

Presenteert. Zonder de enthousiaste leden in het bestuur kunnen we dit niet organiseren.  

Wij zijn op zoek naar leden die het leuk vinden om iets voor de gemeenschap en het stadje te betekenen. Wij 

komen gemiddeld 10  keer per jaar bij elkaar. Daarnaast kan het zijn dat we als subgroepjes voor een project 

wat vaker bij elkaar komen.  

Denk je, ja dit lijkt me wat! Stuur een e-mail aan de leefbaarheidsgroep; leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl.  

Nieuwe leden leefbaarheidsgroep Batenburg 

mailto:leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl


P a g i n a  2  

Snertwandeling 
Op 19 januari verzamelden zich vele Batenburgers bij de Bleek. De zon scheen en de temperatuur was  

aangenaam. Gezellig kletsend kwam iedereen bij Oma Pietje aan, waar de soep stond te dampen op het 

fornuis. Twee lange tafels werden langzaamaan bezet. De soep was heerlijk, de kok heeft goed zijn best 

gedaan. 

Uiteindelijk waren we met 34 mensen, de oudste 80, de jongste 4 jaar en uit alle wijken van Batenburg. Een 

paar mensen hebben zich afgemeld wegens ziekte. Ze vonden dat zo jammer dat ze zich alvast aangemeld 

hebben voor de volgende keer. Wie weet…. 

 

Zorgcoöperatie Batenburg voor Elkaar 

Er is nog niet veel nieuws van het front. Over de AED-actie word u via het 

Groentje op de hoogte gehouden. Er zijn al heel wat aanmeldingen gekomen 

voor de cursus Reanimatie in de Hostert op 3 maart. 

In oktober organiseren we een stadsavond 

in de Hostert over levenstestament. Dat 

gaat kort gezegd over het nadenken en 

regelen van uw leven als u dat zelf niet meer kunt. Later hoort u 

meer daarover. 

In het Groentje staat meestal; op de achterste pagina welke 

diensten er zijn en wie u daarvoor kan benaderen.  

U heeft daarvoor ook de kartonnen flyer gekregen. 
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Bouwen in Batenburg! 
Na de aanloopperiode, was het op vrijdag 24 Januari 2020 dan eindelijk zover: CPO Batenburg is toen bij de 

notaris officieel als vereniging opgericht. Met de oprichting van CPO Batenburg als vereniging, wordt het  

bouwen in Batenburg weer stuk concreter. 

 

Hierin zullen Sander Verstraaten als voorzitter, Simon Wittebroek als notaris en Johan Wouter als  

penningmeester de bouw van betaalbare woningen in Batenburg vooruit drijven. 

  

Op dit moment zijn er nog 9 beschikbare plekken om uiteindelijk 12 woningen voor Batenburgers te  

realiseren. Mocht het echter niet lukken om binnen afzienbare tijd deze open plekken te vullen, dan zullen er 

ook buiten Batenburg nieuwe leden geworven worden. Zeker in deze huidige krappe woningmarkt, kunnen 

deze open plekken relatief snel gevuld zijn. 

 

Mocht je dus interesse hebben om mee te doen, dan kan je je nu 

nog aanmelden. Dit kan je doen door een e-mail te sturen aan: 

CPO-Batenburg@hotmai.com. Of te bellen naar 06-41943720 

(Sander Verstraaten). 

 

De leefbaarheidsgroep is in gesprek met gemeente Wijchen over het verkeer in Batenburg, zoals  

eerder in de vorige nieuwsbrief ook vermeld is. Eerder is aangegeven tijdens het evenement dat we 

hier in Batenburg de elektrische deelauto krijgen als pilot. Nu blijkt dat deze pilot in andere  

gemeenten niet zo goed loopt. Dus we zijn als Leefbaarheidsgroep gevraagd om te onderzoeken of er 

in Batenburg behoefte aan is en of er ideeën zijn om deze elektrische deelauto in te zetten. 

Dus wij vragen uw mening en ideeën! 

Heeft u een idee over hoe we de deelauto in kunnen zetten, zou u er gebruik van maken, wilt u ons 

dit dan laten weten! Wij gaan met uw mening, ideeën aan de slag en verder in gesprek met de  

gemeente Wijchen. U kunt uw ideeën e-mailen aan de leefbaarheidsgroep.  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl   

Over overige zaken zoals de Rijswaard, drempels op de dijk, de snelheidsmetingen zijn wij nog in  

gesprek met de gemeente, zodra er meer nieuws is laten wij u dat ook weten. 

 

Verkeer in Batenburg 



Vergaderdata voor 2019 / 2020 van de LBG 

Batenburg: 

• 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 

Duurzaamheid; gemeente Wijchen 

Gemeente Wijchen houdt zich bezig met het thema duurzaamheid. Hiervoor heeft de gemeente 

Wijchen een loket waar u naartoe kan voor meer informatie over bijvoorbeeld het verduurzamen 

van uw huis.  Dit loket is ook in het leven geroepen, omdat verduurzamen een stuk maatwerk is. 

Elk plan, project is anders daarom kan u vrijblijvend advies inwinnen bij het loket van de  

gemeente Wijchen.  

Ze helpen iedereen op maat en denk hierbij aan een particulier, of een bewonersgroep etc. 

Kom vrijblijvend langs bij het loket in Wijchen: 

Het loket is iedere donderdagmiddag geopend tussen 13:30 en 17:00 (vrije inloop). 

Locatie: Gemeentehuis van Wijchen: Kasteellaan 22-24, te Wijchen.  

Heeft u een kleine vraag, dan kunt u ook contact opnemen via info@duurzaamwonenplus.nl of het 

telefoonnummer: 14024   

mailto:info@duurzaamwonenplus.nl

