
het aan de vormgevers om er nog 

even hard aan te trekken zodat er 

een mooi eindproduct ontstaat 

waar Batenburg vanaf 15 juni 

verder mee kan.” 

Jan Bartelse  

Voorzitter SOP 

“Na een intensieve SOP-week 

denk ik dat Batenburg met  

tevreden mag terugkijken op de 

wijze waarop het eerste concept-

plan door zowel instanties als 

belangstellende inwoners is  

ontvangen. Op woensdag 17 april 

heeft de werkgroep met een groot 

aantal instanties een constructieve 

avond gehad over de  

voorgenomen plannen en acties 

die nu in het plan zijn  

opgenomen. Mooi om te zien dat 

de bij ons stadje betrokken  

instanties en de gemeente  

Wijchen bereid zijn om op zo’n 

enthousiaste wijze mee te denken. 

Diverse handreikingen, 

tips, ideeen en concrete mogelijk-

heden zijn de revue gepasseerd en 

bieden een mooie opmaat voor 

verdere samenwerking in de  

nabije toekomst. Ook de inloop-

avond op vrijdag 19 april was 

nuttig. Betrokken inwoners  

kwamen vaak heel gericht zich op 

de hoogte stellen van de plannen 

die nu voorliggen. Hun input 

gevoegd bij de uitkomsten uit het 

overleg met de instanties worden 

meegenomen in de definitieve 

versie van het  

Stadsontwikkelingsplan. Dan is 

Op de vernieuwde website van de werkgroep SOP vindt u nu de conceptteksten voor het  
Stadsontwikkelingsplan. Ga dus nu naar www.batenburgstad.nl en lees de teksten. 
 

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. 

Conceptteksten  

Stadsontwikkelingsplan 

online 

Speerpunten  

Stadsontwikkelingsplan 

Batenburg 

Instantieavond een  

succes 

Doe mee met onze Poll 

op batenburgstad.nl 

Inloopavond voor de  

bewoners 

Overhandiging  

Stadsontwikkelingsplan 

15 juni 2013 

Conceptteksten Stadsontwikkelingsplan online 

SOP Post 
M E I   2 0 1 3  J A A R G A N G  2  N R .  5  

Wist u dat: 

• De leefbaarheidsgroep 
mensen zoekt om het 
Stadsontwikkelingsplan 
straks verder uit te  
werken en om de parels 
nog meer te laten  
glimmen 
 

• Wij iedereen bedanken 
die op de Inloopavond 
van de SOP is geweest. 
 

• We 15 juni het SOP 
Plan officieel gaan  
overhandigen. 
 

• U dit alvast in de  
agenda moet noteren. 
Meer informatie volgt. 

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. 

 



P A G I N A  2  

Wat zijn de speerpunten in het Stadsontwikkelingsplan? 

S O P  P O S T  

 



P A G I N A  3  J A A R G A N G  2  N R .  5  
 

 

Op woensdag 17 april had de werkgroep SOP een avond georganiseerd met de diverse instanties die straks in  

aanraking komen met het Stadsontwikkelingsplan in Batenburg. Deze avond was bij Uitbaeterij de Viersprong en  

begon om 20:00 uur. Nadat we de instanties hartelijk welkom hadden geheten zijn we begonnen met de discussies en 

de vragen rond de diverse thema’s. Een voorbeeld Veilig Verkeer Nederland was aanwezig en hebben het verhaal  

aangehoord over de onveilige schoolroute. Connexxion was aanwezig waar we het konden hebben over de buurtbus. 

Gelders Landschap was aanwezig voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid op de ruïne en zo nog veel meer instanties. 

Het was een zeer vruchtbare avond waar wij als SOP werkgroep zeker wat mee kunnen. Ook willen we Corrie en Gijs 

bedanken voor de gastvrijheid deze avond. En natuurlijk ook de instanties voor de ideeën die we zeker konden  

gebruiken.  

Instantieavond met SOP een succes... 

 

Afgelopen  19 april was de inloopavond voor de bewoners van Batenburg in De Hostert. Wij willen ten eerste de  

bewoners die gekomen zijn bedanken voor hun komst en interesse in het SOP plan. Bent u deze avond niet geweest, 

geen nood de conceptplannen zijn na te lezen op de website www.batenburgstad.nl. 

Tijdens de inloopavond konden de inwoners de plannen tot dusver inzien en eventuele opmerkingen geven. Nu gaat 

de werkgroep verder met deze plannen en zorgen dat ze in een mooi boekje vormgegeven worden. Dit boekje wordt 

uiteindelijk 15 juni gepresenteerd aan de Batenburgse bevolking en aan de gemeente Wijchen. 

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

Inloopavond voor de bewoners  



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. 

 

Overhandiging Stadsontwikkelingsplan 15 juni 2013 

Op 15 juni zal de werkgroep SOP het Stadsontwikkelingsplan 

officieel overhandigen aan de Leefbaarheidsgroep met  

aanwezigheid van de Burgemeester.  

Dus noteert u alvast in uw agenda zaterdag 15 juni, vanaf  10:00 

uur gaat het van start, het duurt tot uiterlijk 13:00 uur. U komt 

toch ook? Binnenkort zullen wij met meer informatie komen. 


