
Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief van de leefbaarheidsgroep  

Batenburg heeft ontvangen. Dit wilt niet zeggen dat we stil hebben gezeten! Door de 

hele situatie rondom Corona hebben wij ook te maken dat sommige zaken niet  

opgepakt kunnen worden. Daarnaast zijn we ook bezig met de wat grotere projecten 

wat nu eenmaal wat meer tijd kost. 

In deze nieuwsbrief hebben we wat nieuws namens de zorgcoöperatie, wat  

projecten waar we mee bezig zijn. Tot slot zijn we ook nog op zoek naar nieuwe  

leden voor de leefbaarheidsgroep, maar ook voor de zorgcoöperatie. 

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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Nieuws vanuit de Zorgcoöperatie Batenburg voor Elkaar 

Tja, corona. Allerlei dingen zijn niet doorgegaan: de ontmoetingsochtenden op dinsdag, de  

voorlichting over het levenstestament op 27 oktober, de bijeenkomst voor alle vrijwilligers, de 

voortgang van de AED-actie. Over deze actie wordt u apart op de hoogte gehouden via het  

Groentje. Wat wel kon doorgaan is het gebruik van de diensten, maar door corona hebben niet 

zoveel mensen dat gedaan het afgelopen jaar. Gelukkig stonden de vrijwilligers klaar voor wie dat 

wel wilde. Verder hebben we in mei vorig jaar een vrolijk bloemetje rondgebracht en met de kerst 

een door de mensen van Oma Pietje gemaakte attentie.  

Intussen hebben we niet stilgezeten. Er is een website gemaakt, 

waarop u kunt zien wat we doen, welke diensten er zijn, onze 

privacyverklaring, handige tips en hoe u ons kunt bereiken. U 

vindt de website onderaan dit stukje. 

Ook zal binnenkort weer een herziening van de kartonnen flyer, 

met datum, bij u in de bus vallen. Het is verstandig als u nog een 

oude heeft om die weg te gooien. Er zijn nogal wat wisselingen  

geweest van de contactpersonen. We hebben de vertrekkende 

contactpersonen bedankt met een grote bos zonnebloemen en 

heten de nieuwe van harte welkom en wensen hen succes. Ook 

vindt u de informatie van de flyer elke 14 dagen in het groentje. 

We hebben vorig jaar contact gehad met de dorpsondersteuners van Bergharen en Leur. Zij zijn in 

dienst van Meervoormekaar en doen ongeveer hetzelfde als de zorgcoöperatie in Batenburg. We 

hebben afgesproken om elkaar te tippen en te helpen als dat aan de orde is.  

Een goeie tip die we van hen kregen willen we u niet onthouden. Er is een vervoersdienst van 

Meervoormekaar, OpStap, waar ouderen en mensen met een beperking uit de gemeente Wijchen 

en binnen gemeente Wijchen gebruik van kunnen maken. U wordt vervoerd van huis naar adres 

vv. Voor maar € 2,- via een strippenkaart 

Informatie:  

Telefoonnummer: 024-6421999,  

e-mail: opstapvervoer@meervoormekaar.nl  

website: www.meervoormekaar.nl.  

 

Ook in de co-groep (de coördinatoren van de zorgcoöperatie) vindt een verandering plaats.  

Ria Janzing is verhuisd. Ze gaat ermee stoppen maar maakt het AED-project, samen met  

Els Berendts en Tonnie de Bruin, af. We zijn haar, Els en Tonnie daarvoor heel dankbaar. 

Dat betekent dat we op zoek zijn naar iemand die het leuk vindt om samen met ons  

(Marjan Lepoutre, Ilse Kuipers, Jos Ronner) de coördinatie op zich te nemen. We vergaderen  

ongeveer 4x per jaar, tenzij er dringende zaken zijn. Organiseren minimaal 1x per jaar een  

voorlichtingsbijeenkomst over een bepaald onderwerp en hebben 1x per jaar overleg met alle  

contactpersonen over de voortgang. Dat zijn vaak levendige bijeenkomsten waarbij er van alles 

over tafel gaat. Ook nodigen we 1x per jaar alle vrijwilligers uit voor een gezellig bijeenzijn.  

De activiteiten en de voorbereiding verdelen we onder elkaar. Wie dit leuk lijkt kan contact  

opnemen via onderstaande mail. 

Website zorgcoöperatie: www.batenburgstad.nl/zcb 

E-mailadres: www.zorgcoöperatiebatenburg@gmail.com  

mailto:opstapvervoer@meervoormekaar.nl
http://www.meervoormekaar.nl
http://www.batenburgstad.nl/zcb
http://www.zorgcoöperatiebatenburg@gmail.com
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Presentje nieuwe inwoners 
Voor nieuwe inwoners in Batenburg hebben we een presentje samengesteld. Dit presentje bestaat uit een tas 

van de gemeente Wijchen, de cd met het Batenburgse lied, een wist u dat met leuke weetje over wat er te 

doen is in Batenburg. Daarnaast de stadswandeling  en de struinroutes en een ansichtkaart met welkom in 

Batenburg. 

Deze tasjes worden uitgereikt door mensen uit de vrijwilligers van de wandeling 

dienst van de zorgcoöperatie. 

 

 

Glasbak 
We hebben als test bij de glasbak een stoffer en blik geplaatst. Mocht er glas kapot vallen of u ziet 

dat er veel glas om de glasbak heen ligt. Dan is het mogelijk om het even op te ruimen. 

Deze tip kregen wij via de e-mail van een inwoner uit Batenburg. Heeft u misschien ook een tip dan 

kunt u deze sturen naar leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

Minder drukte en meer veiligheid 

Drukte op milieustraat Bijsterhuizen zorgt voor onveilige situaties, lange wachtrijen en wachttijden. Dat wil-

len de Dar-gemeenten en Dar graag voorkomen. Zij roepen inwoners op om alleen naar de milieustraat te 

komen als dit nodig is. Het is belangrijk dit te doen voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners zelf en 

die van Dar-medewerkers. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Bedankt voor ieders 

begrip.  

Tijdelijk ook op donderdag open 

Samen met onder andere de gemeente Beuningen en Wijchen zorgt Dar graag voor minder drukte en dus 

meer veiligheid op de milieustraat. Vanaf donderdag 1 april is milieustraat Bijsterhuizen in Wijchen daarom 

tijdelijk ook op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur open. Door de extra openingsdag hebben inwoners meer 

mogelijkheden om hun afval weg te brengen als dit echt nodig is. Natuurlijk geldt nog steeds: blijf zoveel 

mogelijk thuis. 

Milieustraat Bijsterhuizen tijdelijk ook op donderdag open 



Vergaderdata voor 2021  van de  

LBG Batenburg: 

• 20 april 2021 

• 18 mei 2021 

• 29 juni 2021 

• 7 september 2021 

• 19 oktober 2021 

• 16 november 2021 

• 14 december 2021 

Heeft u een verzoek of een idee voor de LBG laat dit dan 

weten via het e-mailadres :  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

In verband met de RIVM richtlijnen rondom  

COVID vinden de vergaderingen online plaats. 

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 

Wonen in Batenburg 

Als het MFA wordt geopend zal de school natuurlijk daarnaartoe verhuizen. Op de plek van de school gaat gebouwd 

worden. We hebben een aantal mensen die zelf gaan bouwen, daarnaast is er in overleg met de gemeente en de Ker-

nen besloten dat er 6 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. De plannen zijn nu 1 rij met 6 huizen waarvan 2 

hoekwoningen De kavels hiervoor zijn nog niet ingetekend of verdeeld, maar de plannen en ideeën zijn er wel.  

Het liefste zouden wij zien dat Batenburgers kans maken op deze woningen. Hoe kunt u nu de kans vergroten op een 

huurwoning in Batenburg.  

• Zorg dat u zich nu al inschrijft bij de Kernen, mocht het zover zijn dat de procedure gaat starten, dan staat u al 

een tijdje ingeschreven. Dit maakt de kans groter dat u in aanmerking komt voor de woning. Inschrijven doet u 

via www.woongaard.com/inschrijven (inschrijven kost €25,-, ieder jaar berekenen ze jaarlijkse kosten voor het 

verlengen van de inschrijving dit is nu €10,-) 

• Let op! Per 1 januari 2020 is het maximale jaarinkomen (belastbaar inkomen van uw huishouden, kinderen 

niet meegerekend) waarmee u  op een sociale huurwoning kunt reageren €43.547,- 

• Vul bij de inschrijving de woonwensen de woonplaats waar u graag wilt wonen in dit geval Batenburg. U wordt 

dan op de hoogte gehouden van het aanbod in Batenburg. 

Als het MFA straks klaar is, gaan ze starten met het terrein van de school bouwrijp te maken en vervolgens wordt ge-

start met de bouw. Dus als u nu inschrijft heeft u kans op een huurwoning in Batenburg. 

Natuurlijk als er vragen zijn kan er contact op worden genomen met de Leefbaarheidsgroep Batenburg. Wij zijn  

namelijk nauw betrokken bij de plannen en dienen als communicatiepartner naar de gemeente en de Kernen toe.  

http://www.woongaard.com/inschrijven

