
In deze eerste nieuwsbrief willen we jullie informeren over waar we mee bezig 

zijn met Leefbaarheidsgroep. 

Juni 2013 hebben wij in samenwerking met de Werkgroep SOP het  

Stadsontwikkelingsplan gepresenteerd. In de tussentijd hebben we niet stil  

gezeten en zijn er een aantal projecten gestart en afgerond. (denk hierbij aan 

de struinpaden vanuit Niftrik, i.s.m. het  Batenbugs erfgoed de maquette & de 

Stadswandeling en zo nog een aantal zaken.) 

Vanaf nu starten we dan ook met de  

communicatie van deze activiteiten door middel 

van een nieuwsbrief en onze website 

www.batenburgstad.nl/lbg. www.batenburgstad.nl/lbg. www.batenburgstad.nl/lbg. www.batenburgstad.nl/lbg.  

De afgelopen maanden heeft u ook al diverse  

berichten kunnen lezen in het welbekende groentje 

van Batenburg.  

De leefbaarheidsgroep is ook te vinden op facebook! Waar we proberen de 

inwoners van Batenburg op de hoogte te houden. Heeft u ons nog niet geliked 

doe dit dan alsnog! 

De Leefbaarheidsgroep 

Voor de Leefbaarheidsgroep zijn wij op 

zoek naar een  

VOORZITTER VOORZITTER VOORZITTER VOORZITTER     

Als voorzitter van de leefbaarheidsgroep 

vindt u het leuk om iets voor de gemeen-

schap van Batenburg te doen.  

De leefbaarheidsgroep wordt tegenwoordig 

ook steeds meer ingezet als verlengstuk 

van de gemeente Wijchen. Hierbij kan het 

voorkomen dat u beschikbaar zou moeten 

zijn voor sporadische afspraken die  

overdag  plaatsvinden. De functie  

voorzitter is op basis van vrijwilligerswerk. 

De Leefbaarheidsgroep vergadert 10 keer 

per jaar. 

Heeft u interesse in de openstaande  

vacature stuurt u dan een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl met 

daarin uw motivatie en persoonlijke  

gegevens, zodat wij contact met u op  

kunnen nemen. 

Website Leefbaarheidsgroep 

Batenburg 
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Deze uitgave is van de  

Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Verspreiding via e-mail en via het  

Groentje Batenburg 

Teksten & vormgeving Ilse Kuipers 

Voor meer informatie en vragen gaat u 

naar www.batenburgstad.nl/lbg www.batenburgstad.nl/lbg www.batenburgstad.nl/lbg www.batenburgstad.nl/lbg  

of stuur een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nlleefbaarheidsgroep@batenburgstad.nlleefbaarheidsgroep@batenburgstad.nlleefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl    
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Voorbeeld 

grondwaterpeilbuis 

Stadsontbijt 2015 

Aanleg van een educatieve grondwaterpeilbuis Aanleg van een educatieve grondwaterpeilbuis Aanleg van een educatieve grondwaterpeilbuis Aanleg van een educatieve grondwaterpeilbuis 

in dorpskern Batenburgin dorpskern Batenburgin dorpskern Batenburgin dorpskern Batenburg    

Vanaf 20 april start de gemeente Wijchen op verschillende plaatsen met de aanleg 
van een aantal educatieve peilbuizen. Eén van deze peilbuizen komt in Batenburg 
te staan. In overleg met de Leefbaarheidsgroep Batenburg is gekozen voor de  

locatie in de groenstrook langs de Touwslagersbaan. 

Een educatieve peilbuis is een peilbuis waarbij het publiek zelf kan aflezen hoe 
hoog het grondwater staat. Daarmee wordt het bewustzijn en de betrokkenheid van 
het publiek voor (grond)water vergroot en hoeft er geen beroep meer op de  

gemeente gedaan te worden voor informatie over grondwaterstanden. 

De werkzaamheden nemen naar verwachting enkele dagen in beslag, waarbij een 
gedeelte van de weg kortstondig wordt afgezet om gevaarlijke situaties te voorko-
men. Het verkeer zal met bebording worden gewaarschuwd. De gemeente vraagt 

hiervoor begrip en probeert de overlast tot een minimum te beperken. 

die deelneemt aan het Stadsontbijt ook 
hierbij aanwezig zal zijn. Hierover wordt 
binnenkort meer informatie gegeven. 
Wij willen u vragen indien u komt, uzelf 
op te geven via het e-mailadres:  
 
leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl   
 
of door middel van de antwoordstrook in 
te vullen, zodat wij rekening kunnen  
houden met de inkopen en het  
meubilair. 
 
Wij hopen een ieder te mogen begroeten 
tijdens het stadsontbijt van Batenburg 
op zaterdag 13 juni 2015. 

Op 13 juni 2015 organiseert de  

Leefbaarheidsgroep het Stadsontbijt 

2015. 

Hiervoor is iedere inwoner van Batenburg, 
zowel jong als oud uitgenodigd. 
 
Het Stadsontbijt vindt zoals ieder jaar 
plaats in de Grootestraat, te Batenburg  
Het ontbijt start om 10:00 uur en is rond 
12:00 uur afgelopen. Bij slecht weer zal 
het plaatsvinden in de kerk aan de Maas-
dijk. 
 
Dit jaar hebben we een kort middagpro-
gramma waarbij wij hopen dat een ieder 

N i e u w s b r i e f  

 
Ja, wij komen naar het Stadsontbijt op  13 juni 2015. 
 
Naam:_______________________________________________________ 
 
Adres:_______________________________________________________ 
 
Aantal personen:_______________________________________________ 
 
Deze antwoordstrook kunt u in de brievenbus van Touwslagersbaan 8 deponeren. 

Wist u dat?Wist u dat?Wist u dat?Wist u dat?    

We vanuit de 

LBG ons ook 

bezig houden 

met het MFA?  

We voor het 

Stadsontbijt op 

zoek zijn naar 

muzikanten die 

tijdens het  

ontbijt de  

muzikale opvul-

ling willen  

verzorgen? 

U ons kunt  

bereiken via de 

e-mail zie  

verderop in de 

nieuwsbrief 



Sociaal Wijkteam Batenburg 

P a g i n a  3  J a a r g a n g  1 ,  n r .  1  

Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeentes in Nederland meer taken erbij gekregen met betrekking tot de 

zorg en ondersteuning en begeleiding vanuit de AWBZ. De gemeente Wijchen heeft hiervoor het Sociale  

Wijkteam in het leven geroepen.  

 

Wat is het sociale wijkteam?Wat is het sociale wijkteam?Wat is het sociale wijkteam?Wat is het sociale wijkteam?    

Het sociale wijkteam bestaat uit 5 of 6 ervaren en deskundige zorg- en hulpverleners. Hierbij kunt u terecht 

als u vragen heeft op het gebied van welzijn en zorg. Dit kan zijn over huishoudelijke hulp, voorzieningen of 

mantelzorg, maar u kunt ook met vragen terecht rondom het thema werk en inkomen of vragen over zaken 

die spelen binnen het gezin of over schulden. 

 

Op iedere maandag vind u het Sociaal Wijkteam in de Hostert van 13:30 uur tot 15:00 uur.  

Hoe gaat dit in zijn werk?Hoe gaat dit in zijn werk?Hoe gaat dit in zijn werk?Hoe gaat dit in zijn werk?    

Als u langskomt wordt u opgevangen door een gastvrouw en kunt u al aangeven waar het over gaat zij  

bespreekt wat dingen met u en stuurt u eventueel door naar de professional. Ook kunt u een afspraak ma-

ken dat ze bij u thuis komen. 

 

Een kort overzicht met voorbeelden waarvoor u terecht kunt bij het Sociaal Wijkteam:Een kort overzicht met voorbeelden waarvoor u terecht kunt bij het Sociaal Wijkteam:Een kort overzicht met voorbeelden waarvoor u terecht kunt bij het Sociaal Wijkteam:Een kort overzicht met voorbeelden waarvoor u terecht kunt bij het Sociaal Wijkteam:    

Over het gezin: 

Mijn vrouw is ziek en ik werk. Kunnen we hulp in de huishouding krijgen? 

Het wordt steeds zwaarder om voor mijn dementerende man of vrouw te zorgen. Wie zou mij kunnen helpen? 

Ik ga scheiden, hoe begeleid ik mijn kinderen hierin? 

Mijn kind vindt het niet fijn op school. Wat kan ik doen om mijn kind te helpen? 

Over uw woning: 

Ik word oud, kan ik hier blijven wonen? 

Ik ben gehandicapt. Ik heb aanpassingen nodig. 

Over geld 

Ik zoek nieuw werk, maar weet niet hoe ik moet solliciteren 

Mijn huis wordt niet verkocht, maar ik kan de hypotheek niet meer betalen 

Ik heb schulden hoe kom ik eruit 

De bovenstaande punten zijn natuurlijk voorbeelden waarmee u terecht zou kunnen bij het Sociaal Wijkteam. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het wijkteam op telefoonnummer 024-6425759 of de website 

www.sociaalwijkteamwijchen.nl bezoeken. 

Wij als Leefbaarheidsgroep zijn ook benieuwd of u op de hoogte bent over het Sociaal Wijkteam en wat uw 

bevindingen zijn. Deze kunt u doorgeven door een email te zenden naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl of een briefje in de brievenbus op de Touwslagersbaan 8 te  

deponeren.  



De Leefbaarheidsgroep 

is in overleg met de  

Gemeente Wijchen over 

de aanpassing van de 

straatverlichting in de 

Grootestraat.  

Wij vinden het  

belangrijk dat de  

Grootestraat de uitstraling van het mooi stadje  

Batenburg behoud en dat dit ook met gepaste  

straatverlichting is. 

Wij zullen als het zover is u informeren over de straat-

verlichting  en u op de hoogte houden! 

Straatverlichting 

Grootestraat 

Grootestraat Batenburg 

De Leefbaarheidsgroep heeft haar eigen website  

namelijk www.batenburgstad.nl/lbg hier kunt u diverse 

zaken op terugvinden namelijk de nieuwsbrieven de 

leden van de Leefbaarheidsgroep en de teksten en 

documenten die wij in het Groentje communiceren.  

Ook kunt u mee doen aan onze Poll hier vragen wij om 

uw mening. Als er evenementen zijn geweest en er zijn 

foto’s van kunt u deze ook terugvinden op de website.  

Naast de website kunt u de Leefbaarheidsgroep ook  

vinden op facebook ook hier worden de laatste  

nieuwtjes met uw gedeeld. 

Mocht u ook nog een vraag voor het bestuur hebben 

kunt u altijd contact met ons opnemen via de website,  

facebook of ons e-mailadres  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. 

U kunt natuurlijk ook de bestuursleden aanspreken. 

Website Leefbaarheidsgroep  

Batenburg 

Windenergie in de Gemeente Wijchen 

De gemeente Wijchen heeft als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. Hierbij hoor ook het overgaan op 

duurzame vormen van energie. Op dit moment is windenergie de meest voor de hand liggende vorm van duurzame 

energie (vanuit de kosten en baten gezien). 

De gemeente Wijchen wil proberen om de realisatie van windenergie tot een succes te maken. De gemeente heeft 

daarom een project opgezet waarin de gemeente, samen met een vertegenwoordiging van de inwoners, wil komen 

tot de best mogelijke oplossing. Hierbij worden de verschillende leefbaarheidsgroepen betrokken als  

vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente. Voor de inbreng van kennis en ervaring van andere  

projecten in Nederland  hebben ze vertegenwoordiging van de Vereniging voor Omwonenden Windturbines 

(NLVOW). 

De projectgroep is sinds november 2014 aan de slag gegaan. Wilt u op de hoogte gehouden worden kunt u zich 

aanmelden voor de digitale nieuwsbrieven die vanuit het windenergie project verzonden worden. De informatie en 

in het verleden geplaatste nieuwsbrieven kunt u ook teruglezen op de website van de gemeenten Wijchen 

(www.wijchen.nl). 

Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief dan kunt u een e-mail sturen aan: windenergie@wijchen.nl en dan als 

onderwerp aanmelden nieuwsbrief.  

U kunt ook voor meer informatie contact opnemen met de Leefbaarheidsgroep Batenburg 

(leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl)  

(bron: gemeente Wijchen (www.wijchen.nl)) 


