
Hier ligt weer een  nieuwsbrief voor u van de Leefbaarheidsgroep Batenburg. Voor 

de zomervakantie willen wij u toch nog informeren over een aantal zaken waar we 

mee bezig zijn en die spelen. 

 

Ten eerste mogen we Armita Teheri de Graauw als nieuw lid verwelkomen bij de 

Leefbaarheidsgroep. Wij wensen haar veel plezier en succes binnen de  

Leefbaarheidsgroep. Helaas moeten we ook afscheid nemen van Kris Geurts van 

Kessel. Kris heeft aangegeven te weinig tijd voor de Leefbaarheidsgroep te hebben 

en daarom te stoppen. Natuurlijk kunnen we altijd een beroep op hem doen voor 

een project waar we mee bezig zijn. 

 

In deze nieuwsbrief gaan we het hebben over de Informatieavond over de  

Inbreiding Batenburg die is geweest op 5 juni 2018, deze avond was goed  

bezocht en we zijn als Leefbaarheidsgroep en Wooncommissie zeer tevreden over 

de opkomst. Natuurlijk komt er een vervolg op deze avond over de  

inbreidingsplannen in Batenburg. 

Vervolgens zullen we ook kort wat melden over de nieuwe Privacywetgeving en wat 

wij als Leefbaarheidsgroep hier mee doen. Tot slot is er ook een stuk over het  

hondenpoepbeleid van de Gemeente Wijchen en lichten wij kort in deze  

nieuwsbrief toe wat er voor Batenburg geldt. 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en mochten er vragen of  

opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met ons via  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl of spreek een van onze leden aan. 

 

De Leefbaarheidsgroep 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

In mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van start 

gegaan. Wij als Leefbaarheidsgroep Batenburg hebben hier natuurlijk ook mee te 

maken. Achter de schermen zijn wij druk bezig om deze nieuwe wetgeving ook toe te 

passen op onze stichting.  Inmiddels hebben wij ook een informatieavond gevolgd bij 

de Gemeente Wijchen en zijn wij het een ander aan het opzetten hiervoor. 

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat wij als Stichting vertrouwelijk met  

persoonsgegevens omgaan. 

Privacywetgeving Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)  

mailto:leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl
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Algemene agenda in Batenburg 
We hebben in ons mooie stadje Batenburg zeer veel activiteiten van diverse  

stichtingen en verenigingen. Omdat we graag zien dat veel mensen naar de  

activiteiten komen en weten dat de activiteiten er zijn is er een algemene agenda 

bedacht. Deze agenda staat op de website www.batenburgstad.nl. Natuurlijk weten 

wij zo niet welke activiteiten er allemaal zijn en nu kunt u via deze site ook uw  

evenement aanmelden, zodat deze in de agenda te zien zal zijn. Mocht dit online 

niet lukken dan kunt u ook via een briefje uw evenement doorgeven aan de  

Touwslagersbaan 8. (deponeer het 

in de brievenbus)  

Wij zorgen dan dat de  

vermelding op de website komt. 

Wij snappen dat niet iedereen het 

internet bij de hand heeft dus wij 

zullen ook 1 keer per maand in het 

groentje de agenda vermelden,  

zodat u op de hoogte bent van wat 

er op de kalender staat in  

Batenburg. 

 

 

Vergaderdata voor 

2018 van de LBG 

Batenburg: 

 27 september 

 23 oktober 

 20 november 

 18 december 

Heeft u een verzoek 

of een idee voor de 

LBG laat dit dan 

weten via het  

e-mailadres. 

Avondwandeling ‘De Liedense Waard” 
Op zaterdag 21 juli a.s. organiseert IVN Maas en Waal een avondwandeling door het 

natuurgebied “De Liendense Waard”. 

 

In dit gebied is in de periode 2008-2010 een nevengeul aangelegd, die met de 

Maas meestroomt bij hoogwater. Deze geul is gegraven op de plek waar tot ca. 

1930 de Maas nog een verbinding vormde met de gracht rondom de ruïne van  

Batenburg en vormt nu een prachtig waterrijk gebied voor allerlei vogels. Vanuit de 

vogelkijkhut zijn de diverse vogelsoorten zoals visdief, lepelaar en kluut heel goed te 

bekijken. Door de aanleg van de nevengeul is er een overgangszone met aflopende 

oevers ontstaan, waardoor ook het plantenleven zich bijzonder goed ontwikkeld 

heeft. Tussen de mooie hagen en vlechtheggen grazen runderen om het gebied 

open te houden. 

 

De wandeling start om 19.30 uur op de parkeerplaats aan de Molendijk, net ten 

oosten van Batenburg en duurt ongeveer 2 uur. 

Vergeet bij deze wandeling niet Uw verrekijker mee te nemen! 

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het IVN wordt zeer  

gewaardeerd. 

Voor informatie: tel. 0487 – 591665 of ivn.nl/afdeling/maas-en-waal. 

Bron: Wijchen.nieuws.nl  

http://www.batenburgstad.nl
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Inbreiding Batenburg 
Afgelopen 5 juni 2018 hadden we de eerste informatieavond over de  

Inbreiding van Batenburg. Wat een opkomst zeg! Alleen hier waren wij als wooncommissie 

al zeer trots op. Vele mensen hebben vragen kunnen stellen en daarna ook een enquête 

ingevuld waar wij als wooncommissie mee verder kunnen. Mensen hebben hun wensen 

aan kunnen geven, maar ook aan kunnen geven of ze eventueel willen bouwen in  

Batenburg. 

De presentatie van deze avond kunt u teruglezen op onze website www.batenburgstad.nl/

lbg. De wooncommissie gaat nu aan de slag met deze gegevens en zal ook weer met de 

gemeente Wijchen om de tafel gaan voor het vervolg op deze avond. 

Op dinsdag 30 oktober volgt er een nieuwe informatieavond in de Hostert waarbij we  

dieper op de mogelijkheden ingaan en er worden sprekers uitgenodigd. 

 

Wij houden u in ieder geval op de hoogte via onze website, facebookpagina en natuurlijk 

de nieuwsbrief en het groentje. 

 

De wooncommissie. 

 

 

Noteert u alvast in uw agenda: 

Dinsdag 30 oktober 2018  

20:30 uur 

Hostert 

Vervolg over bouwen in Batenburg! Wat kunnen we doen met de  

terreinen van de school en de Hostert! 

http://www.batenburgstad.nl/lbg
http://www.batenburgstad.nl/lbg


De Leefbaarheidsgroep heeft voor het komende jaar de vergaderdata al vastgezet en 

ingepland. U kunt natuurlijk altijd zaken op de agenda plaatsen voor deze  

vergaderingen. Of punten aangeven waar de Leefbaarheidsgroep iets in zou kunnen 

betekenen. Dit kunt u doen via het emailadres:  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. 

De vergaderdata zijn: 

 Donderdag 27 september 2018 

 Dinsdag 23 oktober 2018 

 Dinsdag 20 november 2018 

 Dinsdag 18 december 2018 

 Dinsdag 29 januari 2019 

 Dinsdag 26 februari 2019 

 Dinsdag 26 maart 2019 

 Dinsdag 23 april 2019 

 Dinsdag 21 mei 2019 

 Dinsdag 18 juni 2019 

Vergaderdata van de 

Leefbaarheidsgroep Batenburg 

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 Teheri de  

  Graauw 

Penningmeester:  Peter de Wit 

Secretaris:  Ilse Kuipers 

Leden:   Bert Kuijpers  

  Piet de Weijert 

  Jos Ronner 

  Henri Lepoutre 

  Femke  Fleury 

Hondenuitlaatbeleid Gemeente Wijchen 
Vele huishoudens hebben een hond als huisdier. 

Deze trouwe viervoeter, waakt geeft gezelligheid en 

in sommige gevallen zijn ze niet weg te denken als 

hulphond. Ook hier in Batenburg hebben vele  

mensen een hond. Nu hebben wij begrepen dat er 

soms toch wat overlast wordt ondervonden van 

hondenpoep op plaatsen waar het niet hoort te  

komen. De Gemeente Wijchen heeft hier in  

Batenburg 3 uitlaatplaatsen aangewezen waar u 

uw hond zijn behoefte kan laten doen. Deze uitlaat-

plaatsen zijn bij ‘t Heufke, De Ringdijk en aan het 

einde van de Touwslagersbaan bij het  

schelpenpad. (zie ook de afbeelding) 

Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat uw hond 

zijn behoefte ergens doet. Zou u dan zo  

vriendelijk willen zijn om dit op te ruimen, zodat 

andere bewoners hier geen last van hebben als ze 

in ons mooie stadje aan het wandelen, spelen etc 

zijn. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Bron: gemeente Wijchen 


