
Om die reden kijk ik dan ook uit 

naar de overlegavond met  

instanties en vrijdag 19 april de  

inloopavond voor de bevolking. 

Ik hoop u daar graag te  

ontmoeten.” 

 

 

 

Foto gemaakt door Yola de Lusenet. 

 

Jan Bartelse 

Voorzitter SOP 

“Na de winterstop heeft het SOP 

de draad weer opgepakt.  

De thema’s zijn uitgewerkt tot 

conceptteksten met daarin de 

belangrijkste speerpunten en 

ideeën voor een nog mooier en 

leefbaarder Batenburg.  

Het verder aanscherpen van  

teksten en de vertaling van  

speerpunten naar concrete  

voorstellen en acties is nu in volle 

gang. Daarna volgt de  

vormgeving van het plan tot een 

compact en mooi boekwerk. Fijn 

dat het SOP met de  

ondersteuning van: 

Ton Hermsen (teksten), 

Wim de Valk (vormgeving),  

Yola de Lusenet (fotografie)  en 

Lianne Banken (vormgeving)  

komt tot een concreet en tastbaar 

(concept)plan.  

De komende 2 maanden worden 

in meerdere opzichten spannend 

en leuk, namelijk: inhoudelijk met 

de bevolking en betrokken  

instanties spreken over de  

voorliggende voorstellen, ideeën 

en acties. Daarna kan het plan 

definitief gemaakt worden.  

De werkgroep SOP wil u vragen om de volgende data in uw agenda te noteren: 
Vrijdag 19 april inloop 19.30 tot 22.00 uur voor een thema gebonden inloopavond in de Hostert, de  
onderwerpen volgen zo spoedig mogelijk. Zaterdag 15 juni kan ook genoteerd worden voor de officiële  
overhandiging van het Stadsontwikkelingsplan aan de gemeente en de leefbaarheidsgroep. 
 
Meer informatie volgt binnenkort. 

Woord van de voorzitter…. 

I N  D I T  

N U M M E R :  

Wist u Datjes 

Woordje van de  

Voorzitter van de SOP 

Werkgroep. 

Noteer alvast in uw  

Agenda 

 

Batenburgstad.nl is  

vernieuwd. 

De mensen achter de 

vormgeving en teksten 

Doe mee met onze Poll 

op batenburgstad.nl 

Noteer alvast in uw agenda. 

SOP Post 
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Wist u dat: 

• Has en Peer tijdens de 
Carnaval aandacht  
geschonken hebben aan 
het SOP. 

• Prins Carnaval ook in zijn 
proclamatie SOP heeft 
vernoemd. 

• Tijdens de optocht de 
buurtvereniging de Langste 
Baan als SOPPERS door 
Batenburg gingen. 

• Dat de website  
Batenburgstad.nl  
vernieuwd is. 

• De schrijver en  
vormgevers zich ook al 
over het stadsontwikke-
lingsplan aan het buigen 
zijn. 

Doe mee met onze Poll op batenburgstad.nl  

Ga nu naar de website www.batenburgstad.nl en vul 

daar onze Poll in. Wij zijn namelijk benieuwd naar uw 

mening. 

Wij zullen regelmatig een nieuwe poll online zetten 

dus houd de website in de gaten. 
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Batenburgstad.nl is vernieuwd 

Met dank aan Patrick Witsiers is de website Batenburgstad.nl vernieuwd 

S O P  P O S T  
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Ik ben Wim de Valk, grafisch ontwerper in ruste, plotseling weer actief dankzij het SOP. 

Ik woon nu 38 jaar in Batenburg. Van hieruit werkte ik aan grafische presentaties, o.a. voor het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest en voor verschillende ziekenhuizen in de Randstad. Ik ga de lay-out ontwerpen voor 

het boekje “Batenburg Stadsontwikkelingsplan” en ik hoop er, samen met Ton Hermsen (tekstredactie), 

Yola de Lusenet (beeldmateriaal), Lianne Banken (digitaal traject) iets moois van te maken! 

 

De mensen achter de vormgeving en teksten…. 

 

Ik ben Lianne Banken en sinds 1992 woon ik samen met Victor in Batenburg. Eerst op het Heufke en nu in 

de Touwslagersbaan, dat is schuin tegenover de St. Jan Baptist school waar onze dochter Nienke op school 

zit. Ik ben grafisch vormgever en maak o.a. documentatie en folders op in Adobe programma’s. Momenteel 

neem ik deel in het bestuur van Dorpshuis de Hostert. Verder geniet ik ieder dag weer van al het moois dat 

Batenburg te bieden heeft. 

 

Yola de Lusenet kwam al bijna twintig jaar regelmatig in Batenburg toen ze er drie jaar geleden naartoe ver-

huisde. Tot die tijd werkte ze in Amsterdam als uitgever en deed grote Europese projecten met bibliotheken 

en archieven. Nu houdt ze zich bezig met fotografie en het bouwen van websites voor verenigingen, kleine 

ondernemers en kunstenaars.  

 

De omgeving van Batenburg heeft voor een fotograaf heel wat te bieden. Dikwijls is Yola te vinden in de 

Liendense Waard, waar ze als vogelliefhebber altijd wel iets ziet, of gewoon in de tuin, waar vroeger de 

ransuilen boven haar hoofd meekeken. Meer over Yola en veel foto's zijn te zien op haar website 

www.yoladelusenet.nl  

 

 

Het SOP heeft mij, Ton Hermsen, gevraagd mee te helpen met de teksten te schrijven voor het boekwerk.  

Ik woon weliswaar al heel lang buiten de stad, maar ben een geboren en getogen Batenburger. Mijn hart ligt 

daarom altijd nog bij de kleine stad aan de Maas, waarvan ik het wel en wee zo goed mogelijk blijf volgen. 

Heeft u vragen neemt u dan contact op 
met de werkgroep SOP via 
sopbatenburg@gmail.com  



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 

De leefbaarheidsgroep is op zoek naar mensen die straks mee de plannen in 

uitvoering wilt brengen. Mocht u geïnteresseerd zijn stuur dan een e-mail aan 

sopbatenburg@gmail.com met uw gegevens en wij zullen contact met u 

opnemen. 


