
Het voorjaar is weer begonnen, het weer wordt weer mooier .  

De leefbaarheidsgroep Batenburg vond het ook weer tijd voor een  

nieuwsbrief.  Zoals u kunt lezen zijn we druk met meerdere projecten in 

Batenburg. Ook grote projecten waar we langere tijd al mee bezig zijn, maar 

die nu steeds meer vorm krijgen. 

En nu we deze nieuwsbrief aan het maken zijn staat een gedeelte van 

Batenburg volop in bloei met mooie voorjaarsbloemen, die door  

vrijwilligers geplant zijn en we met subsidie van de gemeente hebben  

kunnen realiseren. Dit project willen we verder uitbreiden, lijkt u dit leuk 

neem contact met ons op we zoeken nog mensen die mee willen helpen.  

Daarnaast is er weer nieuws en organisatie rondom lezingen in de Baten-

burcht en zijn we met de zorgcoöperatie ook bezig met een aantal activitei-

ten waar iedereen aan mee kan doen in Batenburg.  

Veel leesplezier en mocht u vragen of opmerkingen hebben , horen wij dat 

graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Leefbaarheidsgroep 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 
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In december zijn 6 mensen hard aan het werk geweest om honderden bollen in de grond te zetten. 

Met als resultaat dat er nu in de oude stad van Batenburg op diverse plakken gezellige bloemetjes in 

het gras staan. Deze bollen zullen zich uitbreiden zodat er elk jaar meer bloemen komen. 

De gemeente stimuleert dat door bollen ter beschikking te stellen van vrijwillige planters. 

Ook dit najaar kunnen wij weer bollen bestellen, maar dat gebeurt alleen als zich mensen aanmelden 

om dat samen te doen. Het is dan leuk om ook andere plekken in Batenburg van voorjaarsbloemen 

te voorzien. 

Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij jos@ronner.org of 06-24454494.  

Voorjaars bloemen in Batenbug 
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Nieuws van de zorgcoöperatie 

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van de zorgcoöperatie. Maar we 

hebben nog ruimte genoeg om hulp te bieden waar dat nodig is. Samen boodschappen 

doen, een ritje naar uw vriendin, uw arts of een clubje. Een keer lekker wandelen door het 

mooie Batenburg of ergens anders heen. Naar de intussen bekende ontmoetingsgroep op 

de dinsdag 10.00 uur in de even weken in onze nieuwe Batenburcht.  Dinsdag 19 april is 

er weer een bijeenkomst. Gewoon samen koffie drinken en gezelligheid Een klusje laten 

doen, wat zelf niet lukt, of natuurlijk de afstandsbediening of de computer die opeens niet 

doen wat u wil. Of een praatje als u daaraan behoefte heeft. Achterin het groentje en op 

de kartonnen kaart die u vorig jaar in de bus kreeg staat wie u daarvoor kan bellen. 

 

De coronamaatregelen zijn grotendeels afgeschaft. Nu kunnen we eindelijk de al in 2020 

aangekondigde informatieavond over het levenstestament en het testament door notaris 

Monique van de Loo van notariskantoor Hövell organiseren. Op 13 april om 20:30 uur 

vindt deze plaats in De Batenburcht. U kunt vanaf 20:15 uur binnen lopen.  

Wilt u komen, dan graag even aanmelden bij: zorgcoöperatiebatenburg@gmail.com. 

 

Verder organiseren we in het najaar van 29 september t/m 6 oktober de  

 

“Week van de Saamhorigheid“  

 

met verschillende activiteiten voor iedereen in Batenburg. 

Verder hebben we al leuke dingen bedacht maar dat moeten we nog meer uitwerken. U 

hoort er nog meer van.  
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Reanimatie en AED  

Ons streven is een goede spreiding van openbare AED’s in 

Batenburg. Dat komt nu in zicht met 3 AED’s, nl bij de  

Batenburcht, de Viersprong en in buurtschap Lienden. 

In maart 2020 hadden we een reanimatietraining en binnenkort 

gaan we op herhaling. 

Wil je ook instromen in de groep die oproepbaar is bij een hartstilstand of wil je alleen leren 

reanimeren, dan kan je terecht bij de EHBO Wijchen. 

Het weer is goed, het is zelfs lang droog geweest, zodat de paden goed beloopbaar zijn.  

Vanuit de gemeente is er een initiatief om paden van verschillende dorpen met elkaar te 

verbinden. De leefbaarheidsgroepen van de Wijchense kernen hebben daarvoor bij elkaar 

gezeten en hebben voorstellen gedaan. Daarover is op dit moment geen nieuws. Vanuit de 

gemeente is men in gesprek met natuurorganisaties, waterschappen  en andere  

organisaties. Ons is op dit moment niet bekend of daar al uitkomsten zijn. Wordt vervolgd. 

Struinpaden 

Woningen in Batenburg 

Nu de nieuwe Batenburcht feestelijk in gebruik is genomen door de voetballers, alle verenigingen en 

clubjes en de school, is er ruimte gekomen voor de volgende fase. 

Zoals u weet worden er op de plek van de school nieuwe woningen voor, Batenburgers gebouwd. In 

samenwerking met een aannemer. Deels koop en deels sociale huur. 

Er is een start gemaakt met voorbereidingen en eerste handelingen bij de school. Uit onderzoek is 

gebleken dat er een olietank is, die moet worden weggehaald. Er wordt nog onderzocht of de grond 

moet worden gereinigd. Verder is er kort archeologisch onderzoek gedaan. Er zijn sporen gevonden 

uit 900-1200. Er wordt een plan opgesteld voor nader onderzoek. Op het moment dat ik dit schrijf 

worden met veel lawaai alle tegels van het schoolplein verwijderd. 

Het is de bedoeling dat de school eind mei gesloopt is, waarna het saneren van de grond  

plaatsvindt. Als dat door de gemeente gedaan kan worden is dat in 2 weken klaar. Dat betekent dat 

onder voorbehoud van archeologisch onderzoek en milieu-tegenvallers de grond half juni kan  

worden opgeleverd. 

Verder is de Leefbaarheidsgroep samen met enkele Batenburgers in overleg met de gemeente over 

het bouwen van woningen ten oosten van de Bredehof. Daarvan is verder nog niets bekend. 

Motivatie is het belang van voldoende huizen jongeren die in Batenburg willen blijven wonen en voor 

gezinnen met kinderen, om de school in stand en Batenburg leefbaar te houden.  



Vergaderdata voor 2022 van de LBG Batenburg: 

• 3 mei 

• 31 mei 

• 18 juni 

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 en Jos Ronner 

Voor meer informatie en vragen gaat u naar 

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

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Bestuursleden  

Leefbaarheidsgroep: 

Voorzitter:  Jos Ronner 

Penningmeester:   Femke Fleury 

Secretaris:   Ilse Kuipers 

Leden:    Bert Kuijpers  

   Piet de Weijert 

   Lia van der Wende 

   Henri Lepoutre 

Energiecafé in de Batenburcht 

Op dinsdag 19 april om 19:30 uur organiseert Spectrum samen met  de gemeente een 

energiecafé in Batenburg.  

Tijdens dit café kunnen Batenburgers hun ideeën en zorgen over duurzaamheid  

bespreken en vertelt de gemeente hoe men hiermee bezig is. Energiebesparing is in deze 

tijd een belangrijk thema. Ook windenergie speelt een rol.  

 

Omdat dit soort bijeenkomsten vaak gericht zijn op de meest voorkomende typen  

woningen heeft de Leefbaarheidsgroep ook de vele monumenten in Batenburg op tafel 

gelegd in de hoop dat ook daarvoor aandacht is. 

 

Daarnaast organiseert Spectrum in opdracht van gemeente Wijchen de campagne Hoe 

duurzaam is Wijchen? Hierbij gaat men op verschillende manieren met inwoners op zoek 

naar hoe het nog beter kan in de gemeente.  

 

Er is een online enquete ingericht, te vinden op: https://wijchen.swipocratie.nl/ 

 

Windmolens 
We zijn in afwachting van de uitkomsten van de MER, een onderzoek naar de verwachte 

overlast op de geplande plaats van de molens. 

https://wijchen.swipocratie.nl/

