
Het voorjaar is weer begonnen, het weer wordt weer mooier .  

De leefbaarheidsgroep Batenburg vond het ook weer tijd voor een  

nieuwsbrief.  Het project van de Stadswal, Kerkstraat en Kruisstraat is  

afgerond, dit heeft de gemeente gedaan met een schouw samen met wat 

bewoners en de leefbaarheidsgroep. Daarnaast starten we namens de Leef-

baarheidsgroep een onderzoek naar de behoefte aan kinderopvang in 

Batenburg. Ook is er wat kort nieuws namens de wooncommissie.  

 

En de eerste aankondiging van het evenement Batenburg presenteert vind 

u ook  in de  nieuwsbrief. Als leefbaarheidsgroep organiseren we een  

evenement op 7 september en we hopen dat alle inwoners, jong tot oud, uit 

Batenburg deze dag  vrij houd en aanwezig zal zijn.  

Veel leesplezier en mocht u vragen of opmerkingen hebben , horen wij dat 

graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Leefbaarheidsgroep 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Sinds december 2018 valt de zorgcoöperatie onder de leefbaarheidsgroep Batenburg. Dat is om 

praktische redenen. Het bestuur van de zorgcoöperatie is vernieuwd. Gonnie Hendriks, Marian  

Klievink en Lianne Banken hebben zich de afgelopen jaren geweldig ingezet om deze mooie  

organisatie op te zetten en hebben alle drie afscheid genomen. Marjan Lepoutre, Ilse Kuipers, Ria 

Janzing en Jos Ronner doen hun best om de zorgcoöperatie samen met alle vrijwilligers voort te  

zetten in de geest van wat bij Batenburg past. 

Binnenkort vindt u in het Groentje een nieuwsbrief van de Zorgcoöperatie Batenburg voor elkaar met 

de laatste nieuwtjes. 

Nieuws van de zorgcoöperatie! 

mailto:leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl
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Batenburg Presenteert 
Batenburg leeft! 

De afgelopen jaren heeft ons mooie stadje Batenburg veel nieuwe inwoners mogen verwelkomen. 

Inwoners die terug zijn gekomen, maar ook inwoners die met hun komst pas kennis maakten met 

ons mooie stadje.  

En in ons mooie, maar ook kleine stadje gebeurt heel veel. Er zijn vele verenigingen en stichtingen, 

maar ook mooie clubs waar mensen lid van kunnen worden.  Nu is het idee ontstaan om een  

evenement te organiseren waarin alle inwoners van Batenburg (jong tot oud) kennis kunnen  

maken met de diverse clubs, verenigingen en stichtingen in Batenburg. 

Op 7 september 2019 zullen we op de Ruïne van Batenburg het evenement Batenburg  

Presenteert organiseren.  Dit initiatief is namens de Leefbaarheidsgroep Batenburg en heeft als 

doel om betrokkenheid binnen Batenburg te vergroten, maar ook in stand te houden.  

Er zijn nu al diverse verenigingen die hebben aangegeven dat ze hier aan mee willen werken. 

Mocht u nu als vereniging, stichting of club denken wij willen hier ook bij aanwezig zijn, kan dat! 

Stuur dan een e-mail aan leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl.  

De komende weken, maanden gaan wij steeds meer prijs geven over de invulling van het  

evenement. Dit evenement zal ook de geschiedenis van Batenburg vertellen en laten zien.  

Maar noteert u nu alvast in de agenda: 

Zaterdag 7 september 2019, de Ruïne Batenburg 

Batenburg Presenteert! 

Mocht u meer informatie willen, of vragen hebben kunt u contact opnemen met de  

Leefbaarheidsgroep Batenburg. 

Wij hopen dat u allemaal komt! 

Organisatie Batenburg Presenteert. 
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Onderzoek kinderopvang Batenburg 
In 2013 is het stadsontwikkelingsplan uitgebracht. Nu zijn we als leefbaarheidsgroep al een tijd bezig met 

punten uit dit plan te onderzoeken en eventueel te ontwikkelen.  In het stadsontwikkelingsplan is ook  

gesproken over kinderopvang in Batenburg. Als leefbaarheidsgroep zijn wij nu bezig met een inventarisatie in 

Batenburg of er behoefte is voor kinderopvang. Denk hierbij aan voorschoolse en naschoolse opvang, maar 

ook de doelgroep 0 tot 4 jarigen.  Wij willen u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en in te sturen 

naar de leefbaarheidsgroep Batenburg. Dit kan op het  e-mailadres leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl of u 

deponeert de ingevulde vragenlijst in de brievenbus op Touwslagersbaan 8 in Batenburg. U mag deze  

vragenlijst anoniem invullen. Graag voor 4 mei ontvangen wij uw reactie. 

Wij vinden het namelijk belangrijk dat de school behouden blijft en dat de kinderen in Batenburg met  

vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en misschien door middel van het realiseren van een  

kinderopvang, voorschools en naschoolse opvang kunnen we dit behouden binnen Batenburg. 

Vraag 1: 

O Ja, ik zou interesse hebben in voorschoolse opvang 

O Ja, ik heb interesse in naschoolse opvang 

O Ja, ik heb interesse in dagelijkse opvang (kinderdagverblijf) 

O Geen van bovenstaande 

Vraag 2:  

Mocht u interesse hebben in kinderopvangmogelijkheden, om welke dagen zou het dan gaan: 

O Maandag 

O Dinsdag 

O Woensdag 

O Donderdag 

O Vrijdag 

Vraag 3: 

In welke leeftijdscategorie heeft u kinderen?  

O 0-4 jaar 

O 4-8 jaar 

O 8-12 jaar 

O Anders, ………… 

Vraag 4: 

Hoeveel kinderen zouden dan binnen uw gezin gebruik maken van BSO, VSO of kinderdagverblijf. 

________________________________________________________________________ 



Vergaderdata voor 2019 van de LBG Batenburg: 

• 23 april 

• 21 mei 

• 18 juni 

Heeft u een verzoek of een idee voor de LBG 

laat dit dan weten via het e-mailadres :  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

 

C o l o f o n  

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  of stuur een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Bestuursleden  

Leefbaarheidsgroep: 

Voorzitter:  Armita Taheri de  

   Graauw 

Penningmeester:   Femke Fleury 

Secretaris:   Ilse Kuipers 

Leden:    Bert Kuijpers  

   Piet de Weijert 

   Jos Ronner 

   Henri Lepoutre 

Stadsschouw 

Op 27 maart hebben wethouder Paul Loermans, projectleider van de gemeente Nick Bos, een 

paar vertegenwoordigers van de leefbaarheidsgroep en een aantal buren die aan Stadswal,  

Kerkstraat, Kerkplein en Kruisstraat wonen, een schouw gedaan als afsluiting van het nieuwe  

rioleringsproject. Dat betekent dat we een rondwandeling gemaakt hebben en alles bekeken. Over 

het algemeen heerste een grote tevredenheid over het hele project. Vooral de vriendelijkheid en 

bereidwilligheid van de werkers om waar mogelijk onaangenaamheden te voorkomen of op te  

lossen. Er waren nog een paar details die worden opgelost, zoals een te diepe goot, slordige  

randjes en het ontbreken van zand tussen de stenen. 

Het was een mooie afsluiting van lange maanden met veel zand, blubber en kuilen, maar dan heb 

je ook wat. 

Nieuws van de Wooncommissie 
De wooncommissie is inmiddels met een aantal mensen 

in gesprek over zelf bouwen op de locatie van de school. 

Ook gaat de gemeente inzetten op het wijzigen van het 

bestemmingsplan. Er kunnen zich nog steeds  

gegadigden aanmelden om te bouwen in Batenburg 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 


