
de enquête  waren verwerkt en op 

deze avond ook opgehangen. 

De kinderen van de basisschool 

zijn ook heel druk geweest om 

hun mening te geven via leuke 

werkstukken welke ze op school 

hebben gemaakt. Ook hebben we 

deze werkstukken getoond tijdens 

de startbijeenkomst. Wat een 

leuke ideeën en gedachten heeft 

de jeugd over de toekomst van 

Batenburg. 

Al met al een geslaagde avond 

met heel veel input die we nu 

gaan verwerken. 

Op 26 oktober hadden we de 

startbijeenkomst voor de  

werkgroep SOP. Wie had dat 

gedacht een opkomst van 20% 

van de inwoners van Batenburg. 

Veel mensen zijn het met ons 

eens er moet wat gebeuren om 

Batenburg leefbaar te houden.  

Foto  

gemaakt 

door Yola 

de Lusenet. 

 

 

 

Ieder thema is goed bezocht deze 

avond. Mensen hebben door het 

plakken van post-it briefjes hun 

mening en ideeën kunnen geven 

over de  diverse onderwerpen 

deze avond. Er zijn maar liefst 

573 ideeën binnengebracht.  

De avond zelf werd aan mekaar 

gepraat door onze voorzitter Jan 

Bartelse en zijn vrouw Pia Naber. 

Wat zij heel erg leuk deden. Aan 

het einde van de avond sloten we 

af met  limericks over de diverse 

thema’s en de ideeën die  

geopperd waren. Deze ideeën zijn 

verderop in de nieuwsbrief nog te 

lezen.  

Foto gemaakt door Yola de Lusenet. 

Wat op deze avond ook niet 

ontbrak was de mening van de 

jeugd uit Batenburg. De groep 

van 12-17 jaar heeft meegewerkt 

aan een enquête, de uitslagen van  

Mooi om zoveel betrokken  
Batenburgers te ontmoeten en 
hun ideeën over een beter en 
leefbaarder Batenburg terug te 
zien.  
 
Een geslaagde avond waar van 
jong tot oud iedereen meedeed 
om zijn of haar wensen en  
meningen kenbaar te maken. Ook 
goed om de support vanuit de 
gemeente Wijchen en de  
Vereniging voor Kleine Kernen 
te ervaren. En het resultaat mag 
er zijn. 

Ruim voldoende input om als 
werkgroep aan de slag te gaan en 
fijn dat er versterking is gekomen 
van een aantal enthousiast  
geworden medebewoners.  
 
Nu het materiaal ordenen,  
clusteren en kijken waar we de 
accenten gaan leggen om tot een 
mooi plan te komen.  
 
En dan.. natuurlijk weer terug 
naar de burger! 
Want zo’n opkomst betekent dat 
Batenburgers graag betrokken 

zijn bij de toekomst van hun 
stadje. Dus tot ziens!  
 
Groet  
Jan Bartels 
Voorzitter werkgroep SOP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto gemaakt door Yola de Lusenet. 

Terugblik Startbijeenkomst Hostert 

IN  D IT  

NUMMER :  

Terugblik  

Startbijeenkomst in de 

Hostert 

Wist u Datjes 

Woordje van de  

Voorzitter van de SOP 

Werkgroep. 

Wat vindt de jeugd van 

12-17 jaar? 

Wat was de mening over 

de  

startbijeenkomst? 

Wat vinden de  

kinderen van de  

basisschool? 

Woord van de voorzitter…. 

SOP Post 
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Wist u dat: 

• Er tijdens de  
startbijeenkomst 130  
bezoekers zijn geweest. 

• Er zijn 573 briefjes met 
ideeën / opmerkingen 
geplakt 

• Er 11 bezoekers   
aangegeven hebben om  
het SOP te helpen met de 
uitwerkingen. 

• U zich hier ook nog voor 
kunt aanmelden via  
sopbatenburg@gmail.com 

• 50 % van de jeugd (12-17) 
in Batenburg wil blijven 
wonen. 

• De basisschool erg actief is 
geweest om de wensen van 
de kinderen inzichtelijk te 
maken 

• Veel inwoners Batenburg 
dorp noemen en het is 
toch echt een stad…. 

• Dat bijna iedereen het er 
over eens is dat er iets aan 
het strandje en het  
onderhouden van de  
wegen moet gebeuren 

• Er uit volle borst mee 
werd gezongen met de 
Limericks aan het einde 
van de avond. 
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De werkstukken van de Basisschool 

De werkgroep heeft met enthousiasme alle werkstukken bekeken en waren verrast over de vele 

gedachten en ideeën onder de kinderen van de basisschool. 

S O P  P O S T  

Ook de jeugd van 12-17 jaar heeft meegewerkt aan de startbijeenkomst. De werkgroep heeft bij de jeugd een 
enquête afgenomen. De enquête is uitgedeeld onder de jeugd van 12-17 jaar in Batenburg is deze groep 53 
personen groot. Van de 53 uitgedeelde enquêtes zijn er 34 teruggekomen dit is een respons van 64%. 
De gemiddelde leeftijd van de ingevulde enquêtes is 13,9 jaar. 
 
50% van de ondervraagden willen later in Batenburg blijven wonen en 50% wil de SOP werkgroep  
ondersteunen met de plannen. 
 
Hieronder volgen een aantal opmerkingen van de jeugd die ze aangegeven hebben in de enquête: 
 

• De jeugd wilt graag een schoon strandje. 

• Een pinautomaat in Batenburg. 

• Een bus die ook naar Druten gaat. 

• Wandel- & speelplaatsen voor honden. 

• Skatebaan 

• Een trekvlot naar de overkant bij het strandje. 

• Individuele zaalsporten voor de jeugd. 

• Winkels 

• Discotheek 

• Bustijden aanpassen 

• Bus die ook stopt bij het Maas & Waal College. 
 

 
 
 

Uitkomsten enquête jeugd (12-17 jaar) 

 

50% van de beantwoorde enquêtes van de 

jeugd van 12-17 jaar wil in Batenburg 

blijven wonen 

aantal 

retour 

enquêtes

64%

aantal geen 

reactie

36%

Statistiek ingevulde enquêtes
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Verkeer & Infrastructuur 
Hobbelend over de wegen 
Veiligheid en comfort valt soms 
tegen 
Een klinker ligt scheef 
We zijn weer op dreef 
Aan wie heeft het nu weer gelegen?  

 
Foto gemaakt door Yola de Lusenet. 

 
Wonen 
‘t is in Batenburg erg mooi  
wonen 
Voor ouders, dochters en zonen 
Een plekje voor mij 
Ja, dat maakt me blij 
Laat het nu maar verder stromen  
 
Voorzieningen 
Spelen, toneel, en ook sporten 
Daar moeten ze vooral niet op 
korten 
Voor jong en ook oud 
De Hostert verbouwd 
Laat de subsidie maar storten  
 
Monumenten & erfgoed 
De stenen vertellen het verleden 
De zorg ervoor blijft in het heden 
Batenburg een stad 
Monumenten ook zat 
Kunnen wij ze straks nog  
betreden?  
 

 
Toerisme 
Een kern, een strand en een haven 
Eenieder kan-zich-aan Batenburg 
laven 
Een prachtige plek 
Is immer in trek 
Toch kunnen we altijd schaven 
  
Lokale Bedrijvigheid 
Er gebeurt in ons stadje echt veel 
Ook snoepen is nu echt reëel 
De boer die hier boert 
Het ambacht dat groeit 
Ze vormen een mooi geheel  
 
Natuur & Openbaar Groen 
Gelegen midden in de natuuuur  
Een rivierarm als machtige buuuur  
Een strak vergezicht 
Schitterend schemerlicht 
Genieten dat is hier niet duuuur  
 
 
 

Bij de startbijeenkomst hebben wij een enquête uitgedeeld om de bezoekers te vragen naar hun mening. In 
totaal hebben we 46 enquêtes retour gekregen, dit is 35% van de bezoekers.  
 
 

• 24% vond de startbijeenkomst zeer goed. 

• 67% vond de startbijeenkomst goed. 

• 8% vond de startbijeenkomst voldoende. 

• 93% wilt de volgende keer weer naar een SOP bijeenkomst komen.  

• Voorzieningen, Wonen, Verkeer & Infrastructuur tot de belangrijkste thema’s behoren. 

• Deze worden op de voet gevolgd door Natuur & Openbaar Groen. 

• 65% de indeling van de avond met een goed beoordeelde. 

• 11 mensen hebben aangegeven om de werkgroep te ondersteunen. 
 

Foto’s gemaakt door Yola de Lusenet. 

Limericks die tijdens de startbijeenkomst tot stand gekomen zijn 

Wat vonden de bezoekers van de startbijeenkomst? 



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. 
 

Het plan wordt voor de zomer aangeboden aan de 
gemeente Wijchen en andere betrokken  
instanties. 

SOP Werkgroep 

Bent u enthousiast geworden en denkt u graag mee over de toekomst van 

Batenburg. 

Geef je dan nu op via sopbatenburg@gmail.com om ondersteuning te bieden aan 
de SOP werkgroep. Voor de zomer 2013 moet het definitieve plan gereed zijn. 

De opbouw van de startbijeenkomst.  
Ook de jeugd was vertegenwoordigd op de 

startbijeenkomst 


