
We gaan alweer naar het einde van het jaar 2018. Een tijd waar we vaak 

terug- en vooruitblikken. Zo ook bij de Leefbaarheidsgroep. 2018 is een jaar 

waar we veel hebben opgepakt en waar we ook al wat hebben afgerond! 

Bijvoorbeeld de struinpaden, we zijn gestart met de wooncommissie, er zijn 

wat wisselingen geweest binnen het bestuur, nieuwe mensen zijn er bij  

gekomen etc. Zoals jullie lezen hebben we best wel wat opgepakt. 

En dan 2019! Dat belooft ook een druk jaar te worden met leuke projecten. 

Natuurlijk is de wooncommissie nog niet klaar en gaan ze ook in 2019 nog 

verder. De zorgcoöperatie is een onderdeel van de Leefbaarheidsgroep  

geworden en zal dan ook binnenkort de nieuwe leden voorstellen. De  

verkeerswerkgroep heeft de werkzaamheden terug gegeven aan het be-

stuur van de Leefbaarheidsgroep. 

Zoals jullie lezen hebben we best wat grote projecten liggen. Daarnaast 

gaan we deze maand nog de actielijsten uit het SOP boekje scannen  en  

kijken welke zaken we op kunnen gaan pakken. 

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen en een prachtig 2019 toe. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Leefbaarheidsgroep 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 
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Tijdens de avond Oei, weer vergeten heeft Gonnie afscheid genomen van de zorgcoöperatie. 

De taken van de zorgcoöperatie zijn nu overgedragen aan de Leefbaarheidsgroep en nog wat 

mensen die zich alleen met de zorgcoöperatie bezig houden. Marian Lepoutre, Ria Janzing, 

Jos Ronner en Ilse Kuipers zijn vanaf nu het aanspreekpunt voor de Zorgcoöperatie. In de 

volgende nieuwsbrief zullen ze met meer informatie komen. Natuurlijk bedanken wij Gonnie 

Hendriks, Marian Klievink, Lianne Banken en Hilda Gesthuizen voor het enthousiasme en 

het vele werk met het opzetten van de zorgcoöperatie. 

Nieuws van de zorgcoöperatie! 
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P a g i n a  2  

Nieuws van de Wooncommissie 
Er zijn twee avonden in de Hostert 

geweest. Tijdens de eerste avond 

hebben we mensen gevraagd of er 

interesse was om te bouwen in  

Batenburg. De tweede avond gingen 

we dieper op de werkwijze van een 

COP.  Ook kwam de  

dorpsbouwmeester iets vertellen over 

waar je op moet letten als je met de 

plannen bezig gaat. 

Nu zijn we als wooncommissie op het 

punt gekomen dat we straks met de 

mensen om tafel gaan die echt willen 

gaan bouwen. Deze mensen nodigen 

wij uit voor een huiskamergesprek. Zij 

kunnen vragen stellen, kijken welke mogelijkheden zijn en misschien wel de stap zetten om  

daadwerkelijk te starten met bouwen. 

Bent u ook geïnteresseerd om te gaan bouwen, maar heeft u dit nog niet kenbaar ge-

maakt? Neem dan contact op met de wooncommissie via  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

 

De Wooncommissie. 

Verkeerswerkgroep 

Enige tijd geleden hebben we met de werkgroep Verkeer gesproken. Aan de hand van dit 

gesprek hebben we afgesproken dat de Leefbaarheidsgroep de punten die nog open 

staan op gaat pakken en de contacten met de gemeente Wijchen opnemen. De display 

met betrekking tot de snelheid komt in het nieuwe jaar nog te hangen in de Grootestraat 

en de Wethouder Bankenstraat.  De Leefbaarheidsgroep had al contact met de Gemeente 

Wijchen over de drempel Grootestraat, Kruisstraat. Nu met het project bij de Kruisstraat, 

Kerkstraat en Stadswal gaan ze in ieder geval de drempel netjes straten hoe dit er precies 

uit gaat zien, krijgen wij nog te horen en gebeurt in overleg met de gemeente Wijchen. 

Hiervan houden wij u op de hoogte. 

Mochten er nog andere zaken zijn met betrekking op verkeer  dan kunt u de  

Leefbaarheidsgroep mailen. 
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Vergaderdata voor 2019 van de LBG Batenburg: 

 29 januari 

 26 februari 

 26 maart 

 23 april 

 21 mei 

 18 juni 

Heeft u een verzoek of een idee voor de LBG laat dit dan 

weten via het e-mailadres. 

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:  Peter de Wit 

Secretaris:  Ilse Kuipers 

Leden:   Bert Kuijpers  

  Piet de Weijert 

  Jos Ronner 

  Henri Lepoutre 

  Femke  Fleury 

MFA Batenburg 

Op dinsdag 11 december was de presentatie namens de Gemeente Wijchen over het 

nieuwe MFA. Deze avond was in de kantine van Voetbalvereniging Batavia.  

Het was een drukbezochte avond, waar mensen een impressie kregen te zien van het 

nieuwe MFA. Mensen konden vragen stellen aan de leden van het MFA bestuur,  

de architect en de projectleider.  

Er waren ontwerptekeningen die een 

goed beeld gaven hoe het er straks uit 

zou komen te zien. En op de  

plattegronden kon men precies zien wat 

straks de indeling wordt van het nieuwe 

MFA! 

Al met al een geslaagde avond! 




