
dit zeker gaan lukken. Rest het 

mij om alle mensen die hebben 

meegewerkt aan het tot stand 

komen van het SOP ook langs 

deze weg nogmaals hartelijk te 

bedanken voor hun inzet. Op 

naar de feestelijke aanbieding 

van het plan op 15 juni, hopelijk 

zien we elkaar al aan de  

ontbijttafel in de Grootestraat! 

 

 

 

 

Jan Bartelse 

Voorzitter werkgroep SOP 

Het plan ligt er! Altijd nog even 

hard werken om de gestelde 

deadlines te halen. Maar het 

resultaat mag er wezen. Zowel 

de schrijvers als de vormgevers 

hebben puik werk geleverd,  

zodat er een eindproduct ligt 

waarmee Batenburg verder kan. 

Het stadsontwikkelingsplan 

(SOP) is geen eindstation maar 

een tastbaar en levend document 

waarmee de Leefbaarheidsgroep 

(LBG) gezamenlijk met  

instanties en bewoners aan de 

slag kan. Het vervolg om met 

uitwerkgroepen en doegroepen 

die concreet acties en  

speerpunten kunnen oppakken, 

uitwerken en (mede-)uitvoeren is 

veelbelovend. Mooi om te zien 

dat al actiepunten tot uitvoer 

komen zoals de realisatie en 

verduurzaming van het strandje. 

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen: 

het voortbestaan van de school 

en de turbulente discussie 

rondom de toekomstige locatie 

School/Hostert houdt de  

Batenburgers nadrukkelijk bezig. 

Na de geruststellende woorden 

van de staatssecretaris van  

onderwijs over de omvang van 

kleine dorpsscholen volgde een 

onheilspellend signaal vanuit het 

gemeentebestuur dat al rekening 

wordt gehouden met het sluiten 

van de school. Kortom we  

moeten met het plan in de hand 

aan de slag om onderwijs-,  

cultuur- en sportvoorzieningen 

voor Batenburg te behouden. 

Gezien het draagvlak van het 

plan onder zowel de bevolking 

als de betrokken instanties moet 

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. 

Doe mee met onze Poll 

op batenburgstad.nl 

Hoe gaat het straks  

verder? 

Kennismaking  

Burgemeester met 

Batenburg 15 juni 

Informatie officiële  

overhandiging  

Stadsontwikkelingsplan 

Batenburg 

Oproep aan alle  

Batenburgers 
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Wist u dat: 

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

• We 15 juni het SOP Plan 
officieel gaan  
overhandigen. 
 

• We dit middels een stads-
ontbijt doen 

• U zich wel even moet 
opgeven via  
sopbatenburg@gmail.com 

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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Op zaterdag 15 juni wordt het Stadsontwikkelingsplan officieel overhandigd aan onze Burgemeester. Dit 
wordt gedaan onder het genot van een stadsontbijt waarbij iedere inwoner van Batenburg, zowel jong als 
oud is uitgenodigd.  
 
Iedereen heeft vorige week een uitnodiging in de brievenbus gekregen voor dit stadsontbijt, wat in de 
Grootestraat te Batenburg plaats gaat vinden. Bij slecht weer vindt het stadsontbijt plaat in de R.K Kerk aan 
de Maasdijk. De ochtend start om 10:00 uur en om 12:00 uur gaan we richting de Stadspomp waar we  
onder het genot van wijn op het plein het Stadsontwikkelingsplan officieel zullen overhandigen aan de  
Burgemeester van de gemeente Wijchen. 
 
Het stadsontbijt vindt plaats onder het mom “Bourgondisch Batenburg”. Wij willen u vragen indien u 
komt, uzelf op te geven via het emailadres van het Sop (sopbatenburg@gmail.com) zodat wij rekening  
kunnen houden met de inkopen en het meubilair. Wij willen u vragen om in middeleeuwse kledij te komen. 
 
Uiterlijk om 13:00 uur zijn we klaar met de officiële overhandiging van het Stadsontwikkelingsplan. Dan 
gaat de Burgemeester nader kennis maken met Batenburg, hij zal door de Leefbaarheidsgroep begeleid  
worden door het mooie Batenburg. Ze beginnen dan met een rondrit door het buitengebied. Waarna ze in 
Batenburg een stadswandeling gaan maken en de Burgemeester zo kennis maakt met de verenigingen van 
Batenburg. De verenigingen zijn benaderd om aan deze dag mee te werken en te laten zien aan de  
burgemeester hoe leefbaar Batenburg is! Hoe dit stadje bruist en natuurlijk ook in de toekomst bruisend 
moet blijven. 
 
Wij hopen een ieder te mogen begroeten tijdens het stadsontbijt van Batenburg op zaterdag 15 juni 2013. 

Informatie officiële overhandiging Stadsontwikkelingsplan 15 juni 

De Leefbaarheidsgroep zal de komende jaren alles in het werk stellen om de uitwerking en uitvoering van 
het stadontwikkelingsplan voor nu en naar de toekomst toe zo goed mogelijk te coördineren en te  
stimuleren, maar die kan dit uiteraard onmogelijk alleen. Om de voortgang op een goede manier gestalte te 
geven zullen daarom uitwerkgroepen worden geformeerd. Er is ook mogelijkheid om met doegroepen aan 
de slag te gaan. 
 
Uitwerkgroepen bestaan uit enthousiaste stedelingen die de komende 1 tot 2 jaar met de betreffende  
instanties aan de slag willen gaan om zaken zodanig te concretiseren zodat deze kunnen worden  
gerealiseerd. Een uitwerkgroep (UWG) bestaat uit 4 tot 5 personen waarvan tenminste één persoon lid is 
van de Leefbaarheidsgroep. 
 
Duurt de aanpak van uitwerkgroepen u veel te lang en bent u bereid om heel gericht een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van een concreet verbeterpunt, dan kunt u natuurlijk altijd met een paar buurtgenoten, 
andere stadsgenoten en/of bekenden een doegroep formeren. Een doegroep dóét gewoon en zorgt er, al 
dan niet tezamen met instanties, voor dat een specifieke actie tot stand komt. Deze doegroepen kunnen bij 
wijze van spreken morgen aan de slag. 
 
Heeft u interesse om u aan te sluiten bij de Uitwerkgroep of Doegroep neemt u dan contact op met de 
Leefbaarheidsgroep. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar  
leefbaarheidsgroepbatenburg@gmail.com  

Hoe gaat het straks verder? 
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Op 15 juni gaat de leefbaarheidsgroep na de onthulling van het Stadsontwikkelingsplan de burgemeester 
kennis laten maken met het stadje Batenburg.  
 
De burgemeester gaat eerst een rondrit met oldtimers door het buitengebied maken, waarbij hij een aantal 
ondernemers in Batenburg gaat bezoeken. Natuurlijk komt hij tijdens de rondrit langs het prachtige natuur-
gebied. Na het bezoek aan het buitengebied gaat de burgemeester kennismaken met de binnenstad van  
Batenburg. Dit gaat hij doen door middel van een stadswandeling waarbij hij langs de verenigingen gaat. 
 
Hij zal ook ons gemeenschapshuis de Hostert aandoen, daar houden we een kleine verenigingsmarkt. De 
Werkgroep heeft inmiddels de diverse verenigingen benaderd voor de presentatie van de verenigingen door 
middel van fotocollages, film, borden en programma’s. 
 
Hiermee laten wij de burgemeester zien hoe bruisend Batenburg is en hoe belangrijk het is dat het stadje 
leefbaar blijft voor nu en in de toekomst. 
 
Mocht u nu nieuwsgierig zijn geworden bent u natuurlijk deze middag ook van harte welkom om een kijkje 
in de Hostert te komen nemen. De Hostert is tot 15:30 uur geopend. 
 
Heeft u vragen over de invulling van het middagprogramma neemt u dan contact op via de e-mail:  
sopbatenburg@gmail.com 

Kennismaking Burgemeester met Batenburg ook op 15 juni! 

De leefbaarheidsgroep heeft met de gemeente Wijchen gesproken over het strandje. De gemeente 
Wijchen zal op woensdag 12 juni 45 m3 zand voor op het strandje regelen. 
 
Wij willen u vragen op deze dag ’s avonds 19:30 uur met uw kruiwagen naar het strandje te komen, 
zodat we het zand mooi kunnen plaatsen op het strandje voor het (indien de weergoden  
meewerken) zomerse plezier. Dit is de eerste gerealiseerde actie van het Stadsontwikkelingsplan, 
wat op een maatschappelijk manier wordt uitgevoerd. 
 
De gemeente Wijchen zal met Rijkswaterstaat en Geldersch Landschap om tafel gaan om een 
duurzame oplossing voor het strandje te maken voor de komende jaren. 
 
Dus komt allen op 12 juni 2013 zand kruien voor ONS strandje. Wilt u van te voren even  
aangeven of u komt via sopbatenburg@gmail.com.  

OPROEP AAN ALLE BATENBURGERS! 



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 

Ja wij komen naar het Stadsontbijt op 15 juni 2013. 
 
Naam:_______________________________________________________ 
 
Adres:_______________________________________________________ 
 
Aantal personen:_______________________________________________ 
 
Deze antwoordstrook kunt u in de brievenbus van Touwslagersbaan 8 gooien. 

Het Stadsontwikkelingsplan wordt op zondag 16 juni en maandag 17 juni bij 

iedereen in de brievenbus gedaan zodat u allen een eigen exemplaar heeft. 


