
Het is even geleden dat we een nieuwsbrief verspreid hebben, maar dit wilt niet zeggen dat we stil 

hebben gezeten. We hebben momenteel vooral wat langlopende projecten gehad.  

We zijn druk geweest met het kijken of we een standhouder konden vinden voor de Frietkraam, 

aangezien ProefTijd helaas gestopt is. We hebben een waardige opvolger gevonden en dit leest u 

ook verder in deze nieuwsbrief.  

Binnenkort hebben we ook een brandvoorlichting in Batenburg aangezien de aanrijdtijden te lang 

zijn en we dus zelf kunnen voorkomen dat we brand in onze woningen krijgen. Als het u lukt kom 

dan zeker naar deze voorlichting toe. 

Tot slot we hebben een prachtig Multifunctionele Accommodatie in Batenburg namelijk de  

Batenburcht. Ook de school is hierin gevestigd helaas moeten de leerlingen voor de  

buitenschoolse opvang naar Bergharen toe. We willen u dan ook vragen om de enquête in te  

vullen als dit voor u van toepassing is. We willen als Leefbaarheidsgroep proberen een  

Buitenschoolse Opvang in Batenburg te initiëren. Dit voor onze jeugd in Batenburg.  

Wij wensen u veel leesplezier, mochten er nog vragen zijn of opmerkingen neem dan gerust  

contact met ons op. 

Stichting de Leefbaarheidsgroep Batenburg 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

Voorwoord 

Nieuwsbrief 
S e p t e m b e r  2 0 2 2  J a a r g a n g  8  n r . 2  

I n  d i t  n u m m e r :  

Voorwoord 1 

De Lymen 1 

Frietjes op donderdag! 2 

Nog meer bollen 2 

Verkeer 2 

Brandweer 

Colofon 

3 

Enquete BSO 4 

Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Het gebied van de Uiterwaarden tussen Batenburg en Appeltern (de Lymen) is  

aangekocht door Natuurmonumenten. Zij willen dat natuurlijker gaan inrichten met droge 

en natte stukken, bosjes en grote grazers voor het grove onderhoud. Mensen mogen 

daar komen, maar honden moeten aan de lijn. De  leefbaarheidsgroep heeft gepleit voor 

een plek aan het water waar honden los kunnen. Natuurmonumenten heeft daar in mei/

juni een voorlichtingsavond over gegeven. Op dit moment is het in de planningsfase. 

In Appeltern heeft men zich tot de gemeente West Waal en Maas en natuurmonumenten 

gericht met de vraag of er ook een fietspad tussen Appeltern en Batenburg in  

opgenomen kan worden. Zij hebben de LBG Batenburg gevraagd datzelfde te doen bij de 

gemeente Wijchen. Dat hebben wij toegezegd. 

De Lymen 

Vergaderdata LBG Batenburg: 

• 20 september 2022 

• 18 oktober 2022 

• 29 november 2022 

• 13 december 2022 

• 24 januari 2023 

• 21 februari 2023 

• 21 maart 2023 

• 18 april 2023 

• 30 mei 2023 

• 27 juni 2023 

Heeft u een verzoek of een idee  

voor de LBG laat dit dan weten  

via het e-mailadres  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  
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Frietjes op de donderdag! 
Sinds Maart van dit jaar was het niet meer mogelijk om wekelijks op de  

donderdagmiddag een lekker frietje of snack te kopen bij de friteskraam 

“PROEFTIJD” .  Regelmatig werd de leden van de leefbaarheidsgroep  

gevraagd of er nog ooit een nieuwe exploitant zou worden gezocht of  

gevraagd om weer wekelijks een friteskraam in Batenburg te laten komen. 

 

Nou we hebben nieuws!! 

Per donderdag 6 oktober a.s. zal op het parkeerterreintje aan de  

Touwslagersbaan, The Foodery zijn Foodtruck neerzetten en kunnen alle Batenburgers weer wekelijks  

genieten van de  snackproducten van The Foodery. De openingstijden zijn op de donderdagmiddag tussen 

16.00 uur en 19.00 uur. De uitbater van de Foodtruck is voor de meeste Batenburgers geen onbekende 

want Perry van Eldijk heeft jaren gewerkt in het plaatselijke café-Restaurant “de Viersprong”. 

 

Overigens zal na een maand een evaluatie plaatsvinden en zullen betrokken partijen besluiten om al dan 

niet bovenstaande voort te zetten of om alsnog definitief te stoppen. 

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we binnenkort weer kunnen genieten van ons wekelijkse snack. 

Nog meer bollen in Batenburg 
Komende tijd gaan we weer bollen planten in Batenburg. We denken nu aan langs de Touwslagersbaan en 

in de tuin van de Oude Victor. Weet u meer plekken waar een bloemetje in het voorjaar de boel opsiert, laat 

dat dan weten via de mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

 

Er hebben zich al wat mensen opgegeven om ze in de grond te zetten. U kunt dat ook nog doen want we 

gaan er veel bestellen. Op korte termijn komen we bij elkaar om te overleggen wat we bestellen en hoeveel.  

Verkeer in Batenburg 

Begin van het voorjaar zijn de bomen bij de Laaksestraat gekapt en de nieuwe bomen geplant. Daarnaast is 

het wegdek aan vervanging toe en moet het hoognodig vernieuwd worden. Dit gaat ook gebeuren. Ze gaan 

het oude asfalt opbreken vervolgens wordt er een goede fundering  aangebracht. Er wordt nieuw asfalt  

aangebracht en de bermen worden afgewerkt en opnieuw ingezaaid. Dit wordt zo snel mogelijk opgestart. 

De woningen van de aanwonenden blijven bereikbaar. 

Vervolgens de dijk van Niftrik naar Batenburg toe. De leefbaarheidsgroep is al een aantal jaren in gesprek 

met de gemeente Wijchen om te kijken naar de verkeerssituatie op de dijk. Het rijden via de Rijswaard om 

de drempels te vermijden de situatie op de dijk. Hieruit is een plan gekomen welke de Burgemeester en 

Wethouders hebben goedgekeurd en vervolgens is hier geld voor vrijgemaakt. De aanpassingen hiervoor 

staan nog voor dit jaar gepland en worden in samenwerking met het asfaltonderhoud van de dijk gedaan.  

Zorgcoöperatie Batenburg voor elkaar 

In ditzelfde Groentje is een nieuwsbrief van de Zorgcoöperatie opgenomen.  

Daarin vindt u de laatste nieuwtjes. 
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Brandweer 

Beste inwoners van Batenburg, 

Zoals u misschien wel weet, heeft Batenburg een lange aanrijdtijd voor de brandweer. Daarom vinden we het 

heel erg belangrijk extra aandacht te schenken aan voorlichting over brandveiligheid in Batenburg.  

Heeft u al op elke verdieping één of meerdere rookmelders hangen? En weet u wat u nog meer kunt doen om 

uw huis zo brandveilig mogelijk te maken? Of hoeveel tijd u heeft om uw huis uit te komen in geval van brand? 

U bent er vast niet iedere dag mee bezig en dat is maar goed ook. Toch is het belangrijk om hier af en toe  

bewust bij stil te staan. De meeste woningbranden ontstaan door koken, roken en door elektrische apparaten. 

Of door het opladen van bijvoorbeeld fietsaccu’s of telefoons. We gebruiken ze allemaal. 

Kent u het “Huis van de familie Van der Werf” al? Dat is echt een belevenis, kan ik u zeggen. Het is een  

container van de brandweer die omgebouwd is tot een woning. Hij wordt gebruikt als voorlichtingsmiddel.  

Binnen drie minuten moet u door deze woning lopen en speuren naar gevaarlijke situaties. Deze drie minuten 

zijn niet zomaar gekozen. Dit is namelijk de tijd die u echt heeft als er brand uitbreekt in uw woning. Na drie 

minuten staat de woning vol met rook. Veilig vluchten wordt dan steeds moeilijker.  

 

Zo heb ik alvast één van de vragen uit mijn inleiding voor u beantwoord. Zorgt u er zelf voor dat u de andere 

vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden? Ik zou zeggen: kom zeker langs bij het Huis van de familie Van der Werf. 

Op 8 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom. Het huis staat dan op de Touwslagersbaan 

bij de splitsing met Het Heufke en Stadswal. De brandweer beantwoordt dan al uw vragen en geeft u een 

brandveilig advies.  

Marijke van Beek 

Burgemeester  

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 Leefbaarheidsgroep Batenburg. 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, Lia van der Wende 

Parkeren tijdens voorlichting Brandweer 

Zoals in het vorige bericht kon u lezen dat op 8 oktober de Brandweer met de container  

“Huis van de familie van der Werf” naar Batenburg komt. Ze komen van 10 uur tot 12 uur op het Kermisterrein  

aan de Touwslagersbaan. Nu willen wij aan de omwonenden vragen om deze zaterdagochtend uw auto niet te  

parkeren op de parkeerplaats van het Kermisterrein. De Brandweer kan dan goed de voorlichting geven na de  

middag kunt u de auto weer parkeren op het parkeerterrein aan de Touwslagersbaan.  

Alvast hartelijk dank hiervoor. 



Onderzoek BSO in Batenburg 

          

Buitenschoolse Opvang in Batenburg 

In 2019 zijn er enquêtes gehouden onder ouders in Batenburg over Buitenschoolse Opvang in Batenburg. De eerste enquête is vanuit de 

leefbaarheidsgroep gehouden en de tweede door de opvangorganisatie De Eerste Stap. 

Over deze resultaten hebben gesprekken plaatsgevonden en is er overleg geweest. Helaas heeft De Eerste Stap recentelijk laten weten 

aan de ondervraagden dat ze geen buitenschoolse opvang in Batenburg aan kunnen bieden. Dit heeft deels te maken met de  

coronapandemie en daarnaast met de gevolgen van personeelstekorten.  

Nu houdt het volgens de Leefbaarheidsgroep Batenburg hier niet op. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente Wijchen om te kijken 

welke mogelijkheden er zijn. De gemeente Wijchen is zelf ook in gesprek met De Eerste Stap, maar gaan ook meekijken naar andere  

partijen. Aangezien onze vorige enquête in 2019 is gehouden en de uitkomsten hiervan niet meer representatief zijn, willen wij u vragen 

om mee te werken aan een nieuwe enquête 

Met deze gegevens kunnen wij kijken hoeveel animo er is en wat eventuele mogelijkheden zijn voor buitenschoolse opvang in Batenburg. 

Wij zien het liefst dat deze binnen de kern gerealiseerd kan worden. 

Vraag 1: Heeft u interesse in buitenschoolse opvang? 

O Ja, ik heb interesse in voorschoolse opvang 

O Ja, ik heb interesse in naschoolse opvang 

O Ik zou interesse hebben, maar kan het nog niet concreet aangeven. 

O Geen van bovenstaande 
 

Vraag 2: Zo ja; om welke dagen zou dit gaan? 

O Ik zou interesse hebben, maar kan het nog niet concreet aangeven. 

O Maandag voorschoolse opvang 

O Maandag naschoolse opvang 

O Dinsdag voorschoolse opvang 

O Dinsdag naschoolse opvang 

O Woensdag voorschools opvang 

O Woensdag naschoolse opvang 

O Donderdag voorschoolse opvang 

O Donderdag naschoolse opvang 

O Vrijdag voorschoolse opvang 

O Vrijdag naschoolse opvang 

O  

Vraag 3: Maakt u nu gebruik van de Buitenschoolse Opvang? (buiten Batenburg) 

O Ja 

O Nee 

 

Vraag 4: In welke leeftijdscategorie heeft u kinderen, en hoeveel kinderen? 

O 0 tot 4 jaar aantal: 

O 4 tot 8 jaar aantal: 

O 8 tot 12 jaar aantal: 

O Anders; …………. 
 

Vraag 5: Mocht u nog kinderen hebben onder de 4 jaar zou u dan gebruik maken van de Peuterspeelzaal in  
Batenburg en waarom wel of niet? De peuterspeelzaal in Batenburg is recent opgeheven wegens te weinig animo. Wellicht kan 
de peuteropvang terugkomen als er weer voldoende aanmeldingen zijn.   

O Ja 

O Nee 

_____________________________________________________________________________ 

De ingevulde enquête kunt u in de brievenbus deponeren op Touwslagersbaan 8 of e-mailen naar  
leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. Via de website van de Leefbaarheidsgroep kunt u de enquête ook invullen. 

Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 


