
maild kunt 

u dit alsnog 

doen op het 

welbekende  

e-mailadres  

sopbatenburg@gmail.com. 

De foto’s zullen ook getoond 

worden tijdens de  

startbijeenkomst op  

26 oktober 2012. 

Daarnaast willen wij   

’t Kuyperke nog bedanken 

voor de geweldige gastvrije 

ontvangst tijdens de  

stadsschouw.   

Ook bedanken wij de  

Batenburgers voor de goede 

opkomst van deze dag en het 

geven van uw mening. 

Op 1 september vond de 

stadsschouw in Batenburg 

plaats. Ten eerste dank aan 

de mensen die aan onze  

oproep gehoor hebben  

gegeven om mee te gaan. Wij 

zijn er op deze dag achterge-

komen dat we in Batenburg 

heel veel parels hebben,  

alleen dat deze parels nog 

niet allemaal glimmen.  Er is 

dus zeker werk aan de winkel 

voor de werkgroep SOP. 

De route van deze dag was 

uiteindelijk toch iets anders 

geworden dan eerder ver-

meld in het Groentje, maar 

dit mocht de pret zeker niet 

drukken. Hieronder een klei-

ne opsomming van waar we 

allemaal geweest zijn: 

Hostert, Heufke,  

Tennisbanen, Polshof /  

Bredehof, School, Voetbal-

vereniging Batavia, Herten-

kamp, Kerkhof, Kasteelse 

Allee, Ruïne, Stadsplein, 

Bleek, Haventje, Laakse Bos, 

Daarna richting de molen 

over de Wethouder Banken-

straat, Lienden,  

Het Kuyperke, Terug via het 

fietspad onderlangs. 

Deze dag zijn er heel veel 

foto’s gemaakt en deze  

worden nu allemaal verza-

meld en verwerkt. Mocht u 

deze dag foto’s hebben ge-

maakt en deze nog niet aan 

de werkgroep hebben ge-

“Wonen in Batenburg, een 
historische parel aan de Maas 
werpt de vraag op of  
stadsontwikkeling en  
ambitieuze toekomst-
bespiegelingen relevant zijn. 
Verandert er wat met een 
stadsontwikkellingsplan (SOP) 
en als we daarin onze wensen 
kenbaar maken wordt het dan 
ook gerealiseerd? Om nog 
maar te zwijgen van wat daar 
dan in moet komen staan. 
Moeten we behouden wat er is, 
gericht investeren in een nog 
betere leefomgeving of ons 
openstellen voor ideeën en 
wensen van de komende  
generatie Batenburgers?  
Allemaal vragen die u en ik ons 
waarschijnlijk nooit gesteld 
hadden als het initiatief voor 

een dergelijk plan door de  
leefbaarheidsgroep niet vlot  
getrokken was.  
Mooi om te zien en te horen 
dat het schouder ophalen en de 
aanvankelijke scepsis omslaan 
naar nieuwsgierigheid, mee-
denken en enthousiasme.  
Opeens blijken heel veel  
Batenburgers concrete ideeën 
te hebben over wat Batenburg 
nog mooier en nog leefbaarder 
kan maken. Het motto: “je 
hoeft niet ziek te zijn om beter 
te worden” geeft goed weer hoe 
wij als Batenburgers kunnen 
bijdragen aan een beter  
Batenburg. Om die reden kijk 
ik dan ook uit naar de  
startbijeenkomst met alle  
Batenburgers op 26 oktober. 
Elkaar ontmoeten op hetgeen 

wat ons bindt namelijk de  
toekomst van ons stadje.  
Hopelijk biedt het rendement 
uit die bijeenkomst  het  
fundament voor een stevig en 
concreet plan waar wij als  
bewoners en betrokken instan-
ties verder mee kunnen. Om u 
over de voortgang van het SOP 
op de hoogte te houden ont-
vangt u hierbij de (eerste) 
nieuwsbrief met compacte en 
actuele informatie. Als betrok-
ken inwoner of belangstellende  
verzoeken wij u de nieuwsbrief 
zoveel mogelijk te verspreiden 
en andere enthousiast te  
maken om ook hun stem te 
laten horen. Want Batenburg is 
van ons allemaal! 
 
Jan Bartelse 

Terugblik Stadsschouw Batenburg 

IN  D IT  

NUMMER :  

Terugblik Stads-

schouw 

Wist u Datjes 

Woordje van de 

Voorzitter van de 

SOP Werkgroep. 

U komt toch ook? 

Even voorstellen: 

Woord van de voorzitter…. 

SOP Post 
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• Batenburg veel parels 

heeft! Alleen glimmen ze 

nog niet allemaal. 

• Op 26 oktober onze start-

bijeenkomst houden in de 

Hostert en iedereen 

welkom is. 

• De inloop voor deze 

avond vanaf 19:30 uur is 

en om 20:00 uur start het 

programma. 

• Wij dit  

Stadsontwikkelingsplan 

niet zonder u kunnen 

maken. 

• Wij een website hebben 

www.batenburgstad.nl  

• U hier ons laatste nieuws 

kunt lezen! 
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Even Voorstellen: de werkgroep 

Gedeelte van de SOP Werkgroep tijdens de Stadsschouw op 1 september 2012 

S O P  P O S T  

Voor de startbijeenkomst op 26 oktober vragen wij uw mening en ideeën voor de volgende 
onderwerpen: 

• Wonen 

• Natuur & Openbaar Groen 

• Toerisme 

• Verkeer & Infrastructuur 

• Lokale Bedrijvigheid 

• Voorzieningen 

• Monumenten & Erfgoed 

• Lokale Bedrijvigheid 
 
Mocht u 26 oktober niet kunnen mail dan u  
eventuele opmerkingen naar  
 
sopbatenburg@gmail.com  

De onderwerpen waarover u 26 oktober mee kunt denken 
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Het is belangrijk dat Batenburg een leefbaar stadje blijft! Dit kunnen we alleen doen als we als 
inwoners van Batenburg de handen ineen slaan, want samen kunnen we de leefbaarheid van  
Batenburg  verbeteren. Al jaren wachten wij (Batenburgers) op de gemeente Wijchen. Nou dan 
kunnen we lang wachten! Nu is door de Leefbaarheidsgroep Batenburg de SOP werkgroep bij 
elkaar gebracht, de SOP (StadsOntwikkelingsPlan) werkgroep gaat samen met u als inwoner  
kijken wat we kunnen doen om de leefbaarheid in Batenburg te verbeteren. 
 
Wie gingen ons voor!  
In Bergharen hebben ze de kern op kunnen knappen, doordat ze een werkgroep in het leven  
hebben geroepen. In Hernen-Leur geldt precies hetzelfde, want als je je mening laat horen aan de 
gemeente dan zullen ze het geld ook in Batenburg investeren. 
 
Maar de SOP werkgroep kan het niet zonder u! Wij willen dit doen samen met u en wel op 26 
oktober zullen wij de eerste avond organiseren om uw mening en ideeën te  vragen voor de  
toekomst van  Batenburg. Dus komt allen jong tot oud allen naar de Hostert op 26 oktober en 
geef uw mening, want alleen dan zal de Gemeente Wijchen Batenburg de toekomst in helpen en  
ervoor zorgen dat Batenburg leefbaar blijft. 
 
 

Voorzitter Werkgroep: 

Jan Bartelse 

Jan.bartelse@hrdprofessionals.nl 

PR Medewerkers Werkgroep SOP  

Ilse Kuipers & Ellen Witsiers 

sopbatenburg@gmail.com 

 

Website: 

 

www.batenburgstad.nl 

De werkgroep is erop gericht om samen met alle 
bewoners tot een Stadsontwikkelingsplan te  
komen voor Batenburg. Een plan waarin  
herkenbare wensen en ideeën van en voor  
Batenburgers benoemd staan en die de leidraad 
zal zijn voor wat er de komende jaren vanuit de  
gemeente en andere instanties binnen  
Batenburg gerealiseerd kan worden. 
Zaken zoals: 

• leefbaarheid,  

• bewoonbaarheid,  

• verkeersveiligheid,  

• voorzieningen,  

• recreatie etc.  

zullen allemaal aan de orde komen.  

Het plan wordt rond april 2013 aangeboden aan 
de gemeente Wijchen en andere betrokken  
instanties. 

SOP Werkgroep 

U komt toch ook? Startbijeenkomst 26 oktober! 


