
De leefbaarheidsgroep Batenburg hoopt dat een ieder veilig en gezond is in deze rare en 

bizarre tijden. Als Leefbaarheidsgroep vergaderen we op afstand en spreken veel zaken 

door tijdens de Coronatijd. Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal projecten waar 

we mee bezig zijn.  

Ook willen wij Armita Taheri bedanken voor de inzet in de leefbaarheidsgroep Batenburg, 

Armita heeft begin dit jaar besloten om te stoppen met de leefbaarheidsgroep. Wij hebben 

inmiddels een laatste vergadering met haar gehad en haar bedankt voor haar inzet. Ze 

heeft besloten nog wel deel te nemen aan het project over kinderopvang in Batenburg.  

Ook willen we de mensen van de zorgcoöperatie bedanken voor de attentie die ze in  

Batenburg rond hebben gebracht tijdens de corona periode. Hier straalde Batenburg voor 

elkaar vanaf wat in deze periode zeer belangrijk is. Verder in deze nieuwsbrief roepen we 

nogmaals op voor nieuwe leden, hebben we een korte terugblik op de praatpaal van Zomer 

in Gelderland, de zorgcoöperatie heeft nieuws, een kort stukje over het openbaar groen en 

de struinpaden. En ook nog een stuk over wind– en zonne-energie. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aan de hand van deze nieuwsbrief, neem dan  

gerust contact met ons op. 

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  

leefbaarheidsgroep 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, de struinpaden, maar ook evenementen 

zoals het stadsontbijt, 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
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Zomer in Gelderland 
Maandag 1 juni 2020 is door Omroep Gelderland informatie verzameld door middel van een  

praatpaal op het kerkplein. Er werden vragen gesteld aan Batenburgers en met de antwoorden op 

deze vragen gaat Omroep Gelderland de komende tijd opnames maken in ons mooie stadje. De 

uitzendingen van Zomer in Gelderland vinden van 3 augustus tot en met 28 augustus plaats. 

 

Batenburg voor elkaar! 

Zorgcoöperatie Batenburg voor Elkaar wordt ook in coronatijd gebruikt. En daar is hij natuurlijk ook 

voor opgericht, voor als u omhoog zit met vervoer of boodschappen of andere zaken waarmee u 

omhoog zit. Wel is het jammer dat de ontmoetingsgroep al maanden stil ligt. Marjan Klievink en 

Hilda Gesthuizen informeren regelmatig bij de gasten hoe ze erover denken om op 1,5 m afstand 

elkaar te ontmoeten, maar tot nu toe lijkt hen dat niets, zo ver uit elkaar. 

Ook het AED-project ligt al een poos stil. Enthousiast hebben vele Batenburgers deelgenomen aan 

de reanimatiecursus in de Hostert op 2 maart. Dat betekent dat we intussen heel wat mensen in 

Batenburg hebben die van wanten weten als iemand dat nodig heeft. We kijken of we het in de 

loop van de zomer weer kunnen oppakken. 

Ook afhankelijk van de coronaregels is het doorgaan van de informatiebijeenkomst over het  

levenstestament dat gepland is op 27 oktober 2020 

Het is een rare tijd, daarom dachten we een beetje vrolijkheid te brengen met een  

bloemetje half mei. Het was een leuke actie want we hebben veel verraste gezichten  

gezien. 
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Groenonderhoud in Batenburg 
Het groenonderhoud in Batenburg wordt gedaan door het werkbedrijf van Wijchen-Druten. Wij  

merken dat het soms voor ons gevoel wat langer duurt voordat het onkruid en het opschot wordt  

weggehaald. Wij zien ook dat er mensen zijn die zelf ook weleens het onkruid weghalen, we horen dat mensen 

melding doen bij de gemeente, maar dan kan het soms toch wat langer duren voordat het wordt weggehaald.  

Nu hebben wij inmiddels overleg gehad met het wijkbeheer en aangekaart dat er onkruid, opschot zit. 

Natuurlijk mag u als u het zelf ook leuk vind ook weghalen maar wij willen u wel vragen als u melding maakt 

om dit bij de leefbaarheidsgroep te doen. Wij hebben vrij korte lijnen inmiddels met de gemeente Wijchen en 

verzamelen dan het groenonderhoud en maken er een melding van, zodat het snel wordt opgepakt. Zo zorgen 

we samen voor een groen en mooi Batenburg. We willen jullie vragen als er nu zaken zijn met het openbaar 

groen dit zsm aan ons door te geven, wij hebben op korte termijn een afspraak met groenbeheer. 

In de laatste week van april 2020 heeft Rijkswaterstaat ecologische herstelwerkzaamheden aan de oevers 

van de Maas bij Batenburg afgerond. Dit is gedaan door de oeverstenen geheel of gedeeltelijk weg te halen.  

De werkzaamheden werden uitgevoerd door de aannemer Martens en van Oord. Door het “ontstenen” van de 

Maasoever krijgen normale rivierprocessen als afkalving en aanzanding weer de ruimte.  Door een geleidelijke 

overgang naar land met ondiep water is het een aantrekkelijk leefgebied voor waterplanten, vissen en kleine 

waterbeestjes die van nature thuishoren in de Maas. 

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via  

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-natuurvriendelijke-oevers-en-uiterwaarden/

index.aspx of u kunt bellen met de Landelijk Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis) 

Maasoevers 

 

 

Strandje 
Een aantal weken geleden hebben we met de Leefbaarheidsgroep het strandje opgeleukt met een 

betonnen bankje en tafel. Helaas hebben we er niet lang van kunnen genieten en is het al door 

mensen meegenomen.  

We vinden het heel erg jammer dat dit, zomaar is meegnomen we hadden een mooi zitje gemaakt 

voor mensen die daar wandelen, fietsen etc.  



Vergaderdata voor 2020  van de  

LBG Batenburg: 

• 30 juni 2020 

Heeft u een verzoek of een idee voor de LBG 

laat dit dan weten via het e-mailadres :  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

Overige vergaderdata van dit jaar volgen nog. 

We zijn altijd te bereiken via e-mail.  

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:  vacant  

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. 

IVM corona is het loket voor bezoek gesloten, maar u kunt wel 

contact opnemen via e-mail of per telefoon. 

Heeft u een kleine vraag, dan kunt u ook contact opnemen via 

info@duurzaamwonenplus.nl of het telefoonnummer: 14024   

Veel aanbiedingen zijn niet geschikt voor monumenten, waarvan er nogal wat in Batenburg staan. 

Daarom hebben we overlegd met loket duurzaamheid of er niet een voorlichting kan komen 

speciaal voor monumentenbezitters. Dat vinden ze een goed idee. Er komt een bijeenkomst voor 

de hele gemeente Wijchen, maar door de Corona is dat uitgesteld.   

mailto:info@duurzaamwonenplus.nl

