
alle natuurlijk alle  

Batenburgers; 

 

Bijzondere en fijne  

Feestdagen en een goed 

Nieuwjaar   

Foto gemaakt door Yola de Lusenet. 

Johan van de Bovenkamp 

(voorzitter) 

Terugblik op een  

productief jaar. 

Zo vlak voor kerst wil ik van 

de gelegenheid gebruik maken 

even terug te kijken op afgelo-

pen jaar waar het proces van 

het stadsontwikkelingsplan 

(SOP) van start is gegaan, en 

hoe! 

Met het samenstellen van de 

werkgroep en daarna op de 

fiets de “Stadsschouw”  

waarbij we de (vooral) parels 

en de puinhopen van ons 

Batenburg mochten aan-

schouwen, is de werkgroep 

hardwerkend van start gegaan. 

Uitwerken van de bevindin-

gen, samenwerken met de 

media, en voorbereiden van 

de bijeenkomst voor alle  

Batenburgers in de Hostert. 

En die bijeenkomst werd een 

succes, een grote opkomst, 

enthousiaste inzet van  

iedereen en een karrenvracht 

van ideeën! En daarna in de 

werkgroep met verschillende 

subgroepjes alles weer  

uitwerken, hoe dat er uit ziet?  

dat komt er aan in 2013.  

Namens de Leefbaarheid 

Groep Batenburg wil ik de 

werkgroep SOP hartelijk  

bedanken voor jullie enorme 

inzet en we wensen jullie en 

Woord van Johan van de Bovenkamp…... 

IN  D IT  

NUMMER :  

Woord van Johan van de 

Bovenkamp 

Wist u Datjes 

Kerstkaart SOP 

Puzzel 

SOP Post 
D E C E M B E R   2 0 1 2  J A A R G A N G  1  N R .  3  

Wist u dat: 

• We zijn begonnen met 
het concept  plan te 
schrijven en de ideeën 
te bundelen 

• We een redacteur zoe-
ken die straks het geheel 
gaat schrijven. 

• We een vormgever 
zoeken die het plan wil 
vormgeven en grafisch 
in elkaar wilt zetten. 

• Uiteindelijk hebben we 
4 nieuwe SOP leden 
erbij gekregen. 

• De jeugd als apart the-
ma wordt opgenomen 
in het plan. 



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 

aerobics 
avondvierdaagse 
basisschool 
batavia 
batenburg 
batenburgsedag 
biljartclub 
bingo 
bleek 
boajc 

boeren 
boomgaarden 
buurtbus 
dansmariekes 
danstent 
deviersprong 
eendenkooi 
gladheidbestrijding 
glasvezel 
gordenaars 

groentje 
haven 
hertenkamp 
hostert 
kaartclub 
kanon 
kbo 
kermis 
kuilen 
kunstbomen 

kuyperke 
laaksebos 
leefbaarheidsgroep 
lienden 
maas 
monumenten 
natuurgebied 
nhkerk 
pontje 
rkkerk 

ruine 
sinterklaas 
snoepwinkeltje 
sop 
stad 
stadskern 
stadspomp 
stadspomperinnekes 
stadspompers 
strandje 

theufke 
toneel 
volleybal 
vrijwilligers 
wijchen 
wildkermis 
yoga 
zangkoor 
zeskamp 
zwemtocht 


