
Deze nieuwsbrief staat in het teken van Wonen in Batenburg. Binnenkort wordt er een bij-

eenkomst over wonen georganiseerd, want met de komst van het MFA komen er 2 locaties 

vrij voor woningen! 

Daarnaast kunt u ook nog lezen over het project Stadswal, Kerkstraat en Kruisstraat waar 

de gemeente Wijchen mee gestart is.  

Mochten er na aanleiding van deze nieuwsbrief vragen zijn, neem dan contact met ons op.  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Op 5 juni organiseert de wooncommissie een bijeenkomst over Wonen in Batenburg. Deze 

avond vindt plaats in de Hostert. Het gaat over de inbreiding van Batenburg, wat gaat er ge-

beuren met de locaties school & Hostert als het MFA in gebruik is genomen. 

 

Ook al heeft u al een woning in Batenburg en denkt u naar deze avond hoef ik niet te gaan. 

Vragen wij u om toch te komen en uw mening en ideeën te delen. Wij vragen iedereen mee te 

denken over deze locaties. 

 

De inbreiding is namelijk ook belangrijk voor de leefbaarheid van Batenburg, vandaar dat we 

iedereen uitnodigen voor deze avond! 

 

Bewonersavond is voor iedereen! 



P a g i n a  2  



P a g i n a  3  J a a r g a n g  4  n r . 2  

Wat is de bedoeling van de Bewonersavond op 5 juni? 

Tijdens deze avond zijn wij en de gemeente Wijchen benieuwd 

naar uw mening en ideeën over wonen in Batenburg! Met de 

komst van het MFA  komen er bouwlocaties vrij op het terrein 

van de school en de Hostert. 

Ben je starter, senior, doorstromer of ge-interesseerd in wat de  

mogelijkheden zijn,kom dan gewoon op 5 juni naar de Hostert.  

De avond begint om 20:00 uur. We zullen deze avond een  

presentatie geven, de gemeente Wijchen is ook aanwezig om 

vragen te beantwoorden. Na de presentatie willen we ook uw 

mening weten. Door middel van een activiteit met voorbeelden 

zijn we benieuwd wat u graag zou willen!  

Komt allen naar deze avond en denk mee over de leefbaarheid 

van Batenburg! Houd voor meer informatie de brievenbus, de 

website en facebook in de gaten voor meer informatie over 5 

juni 2018! 

U komt toch ook! 

 

Bewonersavond 5 juni 2018 
C o l o f o n  
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Project Stadswal, Kruisstraat en Kerkstraat 

Wat gaat er gebeuren in de Stadswal, Kruisstraat en Kerkstraat? 

De gemeente Wijchen gaat de rioolbuizen vergroten en verleggen in de grond! De Gemeente Wijchen heeft 

al wat dingen onderzocht en zijn achter de schermen al bezig met het project. Met de volgende  

werkzaamheden zijn ze al bezig geweest: 

 Onderzoek naar de bodemopbouw en de constructie van de weg 

 De grenzen van een oude bodemvervuiling zijn bepaald (hoek van de Stadswal / Touwslagersbaan) 

 Er zijn enkele sleuven gemaakt om te kijken hoe diep de kabels en leidingen liggen. 

Waar is de Gemeente nu mee bezig? 

 Het opstellen van de tekeningen en de technische beschrijving van het project. 

 De gemeente Wijchen is in gesprek met de Stichting Het Batenburgs Erfgoed om te zien met welke 

historische punten rekening gehouden dient te worden. 

 Een archeologisch bureau is bezig met het schrijven van een programma van eisen, omdat de  

Stadswal, Kerkstraat en Kruisstraat het oude stadscentrum vormen. Hier zijn nog weinig  

archeologische waardevolle gegevens van opgeschreven. Deze zaken zijn straks wel belangrijk voor 

de aannemer, dan kunnen ze namelijk rekening houden met de historie van Batenburg. 

Wat is het plan verder? 

 Er wordt overleg gepleegd met de nutsbedrijven. 

 De huizen in de Stadswal, Kerkstraat en Kruisstraat staan dicht op de weg. Nu komt er een bedrijf 

voordat de aannemer start  bij de bewoners langs voor een zogenaamde “nul-meting”. Zij leggen alle 

aanwezige schades aan de huizen (zowel binnen als buiten), schuurtjes, tuinmuurtjes vast. Mochten 

er dan tijdens het project nieuwe schades ontstaan tijdens de werkzaamheden makkelijk te bewijzen 

zijn. Natuurlijk wordt aan iedere omwonende eerst toestemming gevraagd voor dit onderzoek. 

Wanneer start het project? 

Zoals het er nu naar uit ziet start het project na de bouwvak. Dat wil zeggen eind augustus / begin  

september.  

Omwonende krijgen van de gemeente Wijchen voor de taxaties en als er gestart gaat worden een informe-

rende brief. Daarnaast worden wij als Leefbaarheidsgroep op de hoogte gehouden en zal er een artikel in de 

Wegwijs komen namens de Gemeente Wijchen. 

 

Mocht u tussendoor al vragen hebben kunt u deze  

stellen aan de Leefbaarheidsgroep  via het emailadres: 

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  


