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Met betrekking tot het vorenstaande doet zich overigens 
nog het probleem voor, dat uitvoering van het volkshuis-
vestingsbeleid (behoefte aan woningen) een taak is van 
de gemeente Wijchen en dat het woningtoewijzingsbeleid 
(aanbod van huurwoningen) een verantwoordelijkheid is van 
Woonstichting De kernen waarvan de gemeente Wijchen 
bestuurlijk geen deel uitmaakt. Daardoor kunnen beleids-
visies en –maatregelen uiteenlopen, hetgeen tot onwense-
lijke ontwikkelingen leidt. De laatste jaren is immers de trend 
zichtbaar, dat de woonstichting vrijgekomen huurwoningen 
(ook starterswoningen en seniorenwoningen) te koop aan-

Wonen in Batenburg
De Batenburgse jeugd (tussen de 20 en 30 jaar, maar ook 
al de nog wat jongere) geeft te kennen graag in Batenburg 
te willen blijven wonen. Maar dan moeten er wel passende 
en betaalbare woonmogelijkheden zijn. Het merendeel 
van die jeugdige woningzoekenden wil graag een starters-
woning kopen. Ook zelfbouw zou een optie zijn, echter, dat is 
steeds minder aantrekkelijk geworden doordat de prijs voor 
bouwgrond inmiddels is opgelopen tot zo’n € 300,- per m2. 

Daarnaast is er vraag naar betaalbare huurwoningen. Daar-
aan zou bijvoorbeeld kunnen worden voldaan in de vorm van 
appartementen, waarbij gedacht wordt aan verbouwing van 
De Hostert wanneer die vrij mocht komen.
 
Dat de jeugd een kans moet krijgen om in Batenburg te 
blijven wonen is overigens niets nieuws. er zijn in de afgelopen 
jaren twee handtekeningenacties gehouden, waaruit blijkt 
dat die behoefte er is. Deze petities zijn aan de gemeente 
aangeboden, maar tot op heden is niet duidelijk wat die er 
mee heeft gedaan om tegemoet te komen aan de wensen 
van jonge Batenburgse woningzoekenden. een permanente 
woningbehoeftenregistratie zal wellicht meer effect kunnen 
sorteren. en bij de woningtoewijzing moet dan een trans-
parant systeem worden gehanteerd, waarbij inwoners van 
Batenburg de eerste keus hebben. In ieder geval moeten vrij-
komende en nieuwe starterswoningen op de eerste plaats 
aan jonge Batenburgers worden toegewezen en vervolgens 
pas aan woningzoekenden van buitenaf.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; en dat geldt zeker voor zo’n kleine 
gemeenschap als Batenburg! Vandaar dat het van belang is om te weten en te 
erkennen wat de jongste inwoners van Batenburg vinden van hun stad en hoe 
zij naar de toekomst kijken.

   De Batenburgse Jeugd
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met name Wijchen en Druten. De dagelijkse tocht naar 
school wordt gemaakt per fiets/bromfiets of, zo mogelijk, per 
openbaar vervoer.

Fietsroutes
Het merendeel van de Batenburgse leerlingen in het voort-
gezet onderwijs fietst op de schooldagen op en neer naar 
Wijchen. Dat is op dit moment geen prettige verbinding; 
er is duidelijk behoefte aan een veilige fietsroute tus-
sen Batenburg en Wijchen die goed verlicht is, zodat de 
jeugd niet over de (verkeersonveilige) gordenaars en De 
Dreef hoeft te fietsen. er is een fietspad dat onder de a50 
door naar Wijchen voert, maar dit pad is slecht verlicht 
en het ligt nogal afgelegen. een deel van de Batenburgse 
leerlingen volgt in Druten onderwijs, en ook aan een  
veilige fietsroute tussen Batenburg en Druten is behoefte. 

Buurtbus
Veel inwoners van Batenburg, vooral de schoolgaande jeugd 
(maar ook ouderen en degenen die geen rijbewijs heb-
ben) zijn voor hun mobiliteit afhankelijk van het openbaar 
vervoer. Daarom: de Buurtbus moet blijven! De huidige 
dienstregeling laat echter nogal te wensen over. Bovenaan 
het verlanglijstje staan een extra buurtbus om 6:30 uur om 
op tijd  op school te kunnen zijn, en één om 18:30 uur om 
met de buurtbus ook weer thuis te kunnen komen. Voorts 
wordt gevraagd om de buurtbus van 14:00 uur in Wijchen 
te laten stoppen bij Mozaïek (VMBO). een extra stopplaats 
dient te worden gecreëerd bij de Veenseweg (Havo/VWO). 
Veel scholieren zijn om 14.30 uur uit en hebben dan een  
extra wachttijd van anderhalf uur voordat zij naar huis  
kunnen. Met de voorgestelde aanpassingen is ook de school-
jeugd die heen en weer naar nijmegen of verder moet niet 
langer afhankelijk van de fiets of van een goedwillende  
ouder die ze kan brengen en/of halen.

Recreatieve Voorzieningen
De jeugd in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar geeft 
aan, dat in Batenburg recreatieve voorzieningen worden  
gemist. als eerste wordt daarbij genoemd het strandje aan 
de Oude Maas; dat is ondanks de plannen die er waren nog 

biedt, waardoor het aantal beschikbare huurwoningen 
afneemt. Dit staat haaks op de gemeentelijke taak om te 
voorzien in voldoende passende huisvestingsmogelijkheden. 
Dit zou kunnen worden voorkomen door overname van het 
Batenburgse woningcontingent van de woonstichting (zo’n 
45 huurwoningen) door de gemeente Wijchen.

De belangrijkste vragen en aandachtspunten voor de huis-
vesting van jongere Batenburgers op een rij:
 de leegloop uit een kleine kern zoals Batenburg versterkt 

het verlies aan huurmogelijkheden, omdat vrijkomende 
woningen aan woningzoekenden van buiten Batenburg 
worden verhuurd of verkocht. er ontstaat daardoor een 
negatieve spiraal. Door het handhaven van het contingent 
aan huurwoningen voor Batenburgse woningzoekenden 
op het huidige niveau kan dit grotendeels worden voor-
komen;

 bij het zoeken naar betaalbare woonruimte (zowel huur 
als koop) in de eigen woonplaats dienen Batenburgse 
woningzoekenden voorrang te krijgen;

 de discussie over de toekomst van gemeenschapshuis 
De Hostert is op dit moment in volle gang. De kans  
bestaat dat het dorpshuis naar een andere locatie in 
Batenburg wordt verplaatst. Mocht dat gebeuren, dan 
wordt voorgesteld om de bestaande Hostert  te verbou-
wen tot kleine wooneenheden c.q. appartementen;

 woningsplitsing  zou moeten worden bevorderd en in  
ieder geval niet mogen worden verhinderd. Indien  
mogelijk heeft woningsplitsing prioriteit boven nieuw-
bouw;

 er is behoefte aan een extra (hoog) starterskrediet voor 
aankoop van een woning in de eigen stad;

 er wordt gevraagd om bouwgrond te reserveren om te 
voorzien in betaalbare  mogelijkheden tot zelfbouw;

 nieuw- en verbouw moeten qua vormgeving in overeen-
stemming zijn met de allure en het aanzicht van het oude 
centrum.

Verkeer en Vervoer 
De opgroeiende jeugd van Batenburg is voor vervolgonder-
wijs aangewezen op enkele grotere plaatsen in de omgeving, 
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Voor de jeugd onder de 12 jaar zijn er met de speelplaats 
op de Polshof en een speelvoorziening op het voormalige 
kloosterterrein wel plekken om te spelen maar het houdt 
niet over. Vooral de laatste heeft een ongelukkige ligging, is 
te klein en geeft een rommelige indruk vooral als het groen-
onderhoud te wensen over laat. Het in goede staat houden 
en het uitbreiden van de speelvoorzieningen plus het ver-
nieuwen van de toestellen is naar de toekomst toe dan ook 
wenselijk. 

Hangplek
sinds een aantal jaren heeft de jeugd de beschikking over 
een hangplek. Deze is echter alleen bedoeld voor de jeugdi-
gen van 12 jaar en ouder. nu geeft de 12-jarige jeugd aan dat 
die het jammer vindt dat die niet meer naar de jeugdsoos 
van de Basisschool mag en de oudere jeugd klaagt er over 
dat er teveel jongeren bij de hangplek rondhangen. Dit is een 
aandachtspunt voor nadere uitwerking. De oudere jeugd 
geeft aan de hangplek zelf te willen beheren. Dit gaat wel-
licht wat ver, maar er is wel iets te zeggen voor het creëren 
van een situatie waarin jongeren zelf een stukje medeverant-
woordelijkheid dragen voor de eigen hangplek.

steeds niet aangelegd. De ideeën die men daar over heeft, 
kunnen op korte termijn vrij gemakkelijk verwezenlijkt wor-
den door het storten van de benodigde m3’s zand. Vanaf 
het midden van het strandje kan dan, als verdere recrea-
tieve inrichting, naar de overkant toe een trekvlot worden 
gerealiseerd.

Ook heeft de jeugd gevraagd om een natuurspeelplaats 
aan te leggen. een dergelijke speelplaats met “natuurlijke 
speeltoestellen” zoals omgevallen boomstammen, hoogte-
verschillen, enz. is bij het strandje en aan de rand van het 
natuurgebied op de Bovenwerd gemakkelijk te verwezenlij-
ken. De jeugd geeft ook aan dat die graag een skatebaan 
of fietscrossbaan wil. Die kan wellicht worden gerealiseerd 
in combinatie met de aanleg van het strand. Voorts is  
geopperd om in Batenburg een stenen pingpongtafel te 
plaatsen. De jeugdige Batenburgers zien ook graag dat er 
wat meer binnenactiviteiten georganiseerd gaan worden. 
Daarbij wordt vooral gedacht aan sportactiviteiten zoals 
zaalsporten en aan een groter aanbod van muzieklessen. 
Daarbij zouden dan ook de leerlingen van de basisschool 
kunnen worden betrokken.

Actie- en aandachtspunten Batenburgse Jeugd

Probleem / thema Resultaat Actie(s) Partners
1. Om te kunnen voldoen aan de 
woningvraag is inzicht in de woningbe-
hoefte noodzakelijk

Voldoen aan de woningbe-
hoeften

een registratie opzetten van specifieke Baten-
burgse woningzoekenden en hun woonwensen

gemeente Wijchen

Woonstichting 
De kernen

2. Vrijkomende huurwoningen worden 
verkocht waardoor starters (en senio-
ren) steeds minder huurmogelijkheden 
hebben

Voldoen aan de lokale 
woningvraag van starters (en 
senioren)

Handhaven van het huurwoningenbestand in 
Batenburg op het huidige niveau
Daarnaast een transparant systeem voor 
woningtoewijzing  invoeren met en voorkeur 
voor jongeren die in de eigen stad willen blijven 
wonen

Woonstichting 
De kernen

3. Volkshuisvesting en woningtoewij-
zing liggen bestuurlijk niet in één hand

Woningbehoefte vertalen in 
concrete volkshuisvestings-
maatregelen

Overname huurwoningcontingent van 
Woonstichting De kernen door de gemeente 
Wijchen

gemeente Wijchen

Woonstichting 
De kernen
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4. Door verplaatsing van De Hostert 
ontstaat ruimte voor volkshuisvesting

uitbreiding woningvoorraad Bij verplaatsing van De Hostert, het huidige 
gebouw omvormen tot kleine wooneenheden

gemeente Wijchen

5. Om uiteenlopende redenen kan 
woningsplitsing worden overwogen

uitbreiding woningvoorraad Woningsplitsing (ook bij leegstand) moet 
worden bevorderd, zeker niet verhinderd

gemeente Wijchen

6. Voor stimulering van de volkshuis-
vesting zijn financiële maatregelen 
voorhanden

Woonmogelijkheden bieden Voorzien in extra (hoog)  starterskrediet voor 
aankoop van een woning in eigen stad

gemeente Wijchen

7. Zelfbouw is een optie, maar bij de 
huidige grondprijzen niet

Woonmogelijkheden bieden Bouwgrond reserveren om te voorzien in 
betaalbare mogelijkheden tot zelfbouw

gemeente Wijchen

8. Ondoordachte nieuw- en verbouw 
zijn storend

Behoud historisch karakter Vormgeving nieuw- en verbouw toetsen aan 
het historische karakter van Batenburg

gemeente Wijchen

9. Leegstand is uit het oogpunt van 
volkshuisvesting onwenselijk

Benutting woningvoorraad Leegstand (ook in het buitengebied) wegwer-
ken, alvorens nieuwbouw te plegen

gemeente Wijchen

10. Veilige fietsroutes naar Wijchen en 
naar Druten laten sterk te wensen over

Verhoging verkeersveiligheid Bestaande routes zo nodig completeren en 
voldoende beveiligen en verlichten

gemeente Wijchen

gemeente Druten

11. De dienstregeling van de buurtbus 
sluit niet altijd goed aan waardoor 
vervoersproblemen ontstaan

Verbeteren van de  bereik-
baarheid voor leerlingen in 
het voortgezet onderwijs

De dienstregeling van de buurtbus op een 
aantal punten aanpassen c.q. uitbreiden

Hermes / Breng

12. Het zandstrand aan de Oude Maas 
is nog niet aangelegd

Verhoging leefbaarheid uitvoering geven aan het inrichtingsplan voor 
de Oude Maas

rijkswaterstaat

stichting geldersch  
Landschap & kasteelen

13. Voor verdere inrichting van het 
gebied rond het strand zijn meerdere 
wensen kenbaar gemaakt

Verhoging leefbaarheid Mogelijkheden nagaan voor realisering van:
trekvlot naar de overkant
natuurspeelplaats
skatebaan c.q. fietscrossbaan
stenen pingpongtafel

rijkswaterstaat

gemeente Wijchen

14. Onderhoud en staat van de 
speelvoorzieningen in Batenburg 
laat te wensen over 

Voldoende veilige speelvoor-
zieningen voor de jongste 
Batenburgers

Onderhoud speelvoorziening kloosterterrein 
verbeteren

uitbreiding speelvoorzieningen met een goede 
faciliteit bij het strandje

gemeente Wijchen

15. Behoefte aan activiteiten in de 
vorm van binnensporten en muziekles-
sen

Het bieden van ontspanning 
middels sport en spel

Mogelijkheden nagaan met de betreffende 
besturen

sportverenigingen

schoolbestuur

16. Hangplek en jeugdsoos worden 
niet optimaal benut 

Voor elke leeftijd is er ruimte 
voor een eigen plek

toegankelijkheid van jeugdsoos en hangplek 
voor de verschillende leeftijdsgroepen nader 
bezien

gemeente Wijchen

17. Jongeren willen de hangplek zelf 
beheren

Het geven van eigen verant-
woordelijkheid

Bezien in hoeverre sprake kan zijn van mede-
verantwoordelijkheid voor de jeugd

gemeente Wijchen

Jeugd en ouders in 
Batenburg 
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de zorg voor ouderen zoveel mogelijk in eigen huis en bin-
nen handbereik hebben. Op de eerste plaats is het aan de 
Ouderenbond en de zorgaanbieders, waaronder Meer-
Welzijn Wijchen, om in die behoefte te (blijven) voorzien. 
Om tot een goede afstemming van de zorg te komen wordt 
gepleit voor het aanstellen van een coördinator ouderenzorg 
en -welzijn door Meer-Welzijn. Die zou minimaal één keer 
per week spreekuur moeten houden in De Hostert. Bij het 
zeker stellen van zorg op oudere leeftijd en bij lichamelijke 
en geestelijke gebreken gaat het om zowel fysieke als sociale 
zorg. Zo zullen er voorzieningen moeten komen om zelfred-
zaamheid te stimuleren en sociaal isolement te voorkomen. 
Domotica (woningen met technische zorgvoorzieningen) 
bieden hierbij nieuwe mogelijkheden. Het is daarbij belang-
rijk, dat het glasvezelnet zowel binnen de kern als in het 
buitengebied beschikbaar is. 
De meeste ouderen beschikken niet over eigen vervoer voor 
het bezoeken van huisarts, ziekenhuis, therapie, of familie. 
Voor de gewenste mobiliteit speelt het seniorenvervoer 
daarom een belangrijke rol en dat dient uit het oogpunt van 
leefbaarheid gehandhaafd te worden.
Waar gewenste zorg- en hulpverlening vanuit de reguliere 
instellingen niet mogelijk is, is samenwerking met omlig-
gende dorpen binnen de gemeente Wijchen een mogelijk 
alternatief. De inwoners nemen dan zelf het initiatief om het 

Seniorenwoningen
Woonstichting De kernen beheert zo’n 15 seniorenwoningen 
in Batenburg, gelegen op ’t Heufke, de Polshof en aan de 
grootestraat op het terrein van het voormalige klooster. Dat 
aantal is niet toereikend om aan de toenemende vraag naar 
seniorenwoningen te voldoen. Bovendien zijn met name 
de woningen op ’t Heufke en de Polshof erg gedateerd en 
dringend toe aan renovatie. Het ontbreken van voldoende 
aangepaste woningen voor ouderen of mensen met een 
beperking wordt als een ernstig gemis ervaren. Daar komt 
nog bij, dat vrijkomende seniorenwoningen door Woonstich-
ting De kernen worden verkocht, waardoor het aanbod van 
seniorenwoningen afneemt. Om aan de groeiende behoefte 
aan eigentijdse seniorenwoningen te voldoen zou het aantal 
woningen moeten worden uitgebreid, bij voorkeur en indien 
mogelijk op de Polshof en/of ´t Heufke. Ook op het nu nog 
braakliggende terrein aan de Bredehof zou de realisering 
van nieuwe seniorenwoningen een optie kunnen zijn. Vrij-
komende of nieuwe seniorenwoningen moeten op de eerste 
plaats aan senioren worden toegewezen, daarna eventueel 
aan Batenburgse startende woningzoekers en tenslotte pas 
aan woningzoekenden van buitenaf. 

Ouderen(zorg)
De Batenburgers willen de voorzieningen ten behoeve van 

Ook de oudere Batenburgers, en de inwoners met een beperking, zijn ver-
knocht aan hun stadje, en willen graag zo lang mogelijk in Batenburg blijven 
wonen. Daarnaast zien we de trend dat men senioren zo lang en zo zelfstan-
dig mogelijk in de eigen woonomgeving wil laten wonen. Om hieraan tege-
moet te komen zijn in de toekomst meer aangepaste woonmogelijkheden 
en specifieke voorzieningen voor ouderen noodzakelijk.

                     Senioren in Batenburg
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hulpvragen door het alarmsysteem (wat op dit moment 
georganiseerd wordt vanuit het veraf gelegen Malden);

 het uitvoeren van een onderzoek onder de huidige en 
aankomende Batenburgse ouderen naar de behoeften 
aan ouderenzorg in de toekomst;

 draagvlak verwerven bij betrokken instellingen-, zoals 
huisartsen, thuiszorg- en buurtzorginstellingen, de belan-
genorganisaties als kBO - Zonnebloem Wijchen -stichting 
Meer-Welzijn Wijchen - mantelzorgers;

 het organiseren van activiteiten voor ouderen, die buiten 
het bereik van de instellingen voor ouderenzorg en wel-
zijnswerk vallen.

gewenste te realiseren, te behouden dan wel uit te breiden. 
afstemming en coördinatie van de verschillende acties die 
opgepakt moeten worden voor het behoud en de verster-
king van de voorzieningen voor de ouderen kunnen worden 
opgedragen aan een daarvoor in te stellen werkgroep. 

aandachtspunten voor een dergelijke werkgroep kunnen 
zijn:
 het evalueren van de taken en werkzaamheden van de 

aan te stellen stadscoördinator voor ouderenzorg en 
-welzijn;

 het opzetten van een mantelzorggroep die ondersteund 
wordt met technische hulpmiddelen, onder andere bij 
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Actie- en aandachtspunten Senioren in Batenburg

Probleem / thema Resultaat Actie(s) Partners
1. Door toenemende vergrijzing en 
afname van het aantal woningen zijn 
er onvoldoende eigentijdse senioren-
woningen

Voorzien in voldoende woon-
ruimte voor senioren en inwo-
ners met een beperking

Voorzien in voldoende eigentijdse senio-
renwoningen (ook voor inwoners met een 
beperking), bij voorkeur op ’t Heufke, Polshof 
en Bredehof

Woonstichting 
De kernen

gemeente Wijchen

2. een groot deel van de voorraad aan 
seniorenwoningen voldoet niet de 
eisen van deze tijd

Woonkwaliteit en leefbaarheid 
verbeteren

seniorenwoningen renoveren en aanpas-
sen aan de eigentijdse behoeften van de 
senioren

Woonstichting
De kernen

3. een betere afstemming van de 
zorgvoorzieningen voor ouderen op de 
zorgbehoeften

Verbetering van de leefbaarheid aanstellen van een coördinator ouderenzorg 
en –welzijn plus een wekelijks spreekuur

Meer-Welzijn

4. De reguliere instellingen kunnen 
niet alle voorzieningen voor ouderen 
leveren die wenselijk zijn

Behoud/verbetering leefbaar-
heid voor ouderen

een werkgroep instellen voor afstemming en 
coördinatie van de verschillende acties die 
nodig zijn voor het behoud en de verbetering 
van de voorzieningen voor de ouderen

Meer-Welzijn

Leefbaarheidsgroep 
Batenburg

5. De meeste ouderen beschikken niet 
over eigen vervoersmogelijkheden

Verhoging mobiliteit van 
ouderen

Handhaven seniorenvervoer gemeente Wijchen
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toekomst blijven kiezen voor hun eigen Batenburgse basis-
school.

dorpshuis
gemeenschapshuis De Hostert voldoet qua grootte en 
functionaliteit niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom 
is er een discussie gaande over de toekomst van deze voor-
ziening, waarbij verplaatsing naar een andere locatie binnen 
de stad niet moet worden uitgesloten. eén van de opties 
is het onderbrengen van De Hostert op de locatie van de 
peuterspeelzaal en de basisschool. In de op dit moment 
lopende discussies hierover wordt permanent gewezen 
op het feit dat het voortbestaan van de basisschool en De 
Hostert van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid van de 
stad. een samenvoeging van beide voorzieningen op één 
locatie wordt dan ook gezien als een wederzijdse versterking.
 
De nieuwe locatie van De Hostert moet tenminste voldoen 
aan de mogelijkheden die de huidige locatie biedt. Voor 
verdere invulling van de plannen is een pakket van eisen 
samengesteld dat op hoofdlijnen bestaat uit de volgende 
elementen:
 een grote zaal van minimaal dezelfde omvang met een 

Basisschool/Kinderopvang
Zeer belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid is 
volgens de Batenburgers het in stand houden van basisschool 
st- Jan Baptist en de peuterspeelzaal tweety. Want wanneer 
die voorzieningen voor Batenburg verloren zouden gaan, 
dan is het voor starters niet aantrekkelijk om in Batenburg 
te gaan of te blijven wonen; daarmee is ook de verwachting 
reëel dat inwoners (gezinnen met jonge kinderen) alsnog 
gaan verhuizen. Het is dus een grote wens van de Baten-
burgse bevolking dat de peuterspeelzaal en de basisschool 
behouden blijven en dat er daarnáást kinderopvang in 
Batenburg wordt gerealiseerd. De ideale situatie is als al deze 
voorzieningen onder één dak gehuisvest zouden zijn, dit 
heeft als voordeel dat de kinderen ’s-middags bij de Buiten-
schoolse Opvang in de eigen woonplaats kunnen worden 
ondergebracht en dat ook de jongere, nog niet-schoolgaande 
kinderen in Batenburg opgevangen kunnen worden.

een aandachtspunt is voorts dat het onderwijs in Batenburg 
aan de kwaliteitseisen blijft voldoen waaraan een goede 
basisschool moet voldoen. garant staan voor goed 
onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen is een vereiste 
zodat de Batenburgse ouders en hun kinderen ook in de 

Batenburg is een doorsnee leefgemeenschap van jonge kinderen, jeugdigen, 
volwassenen en ouderen. Elk van deze groepen is belangrijk voor een 
evenwichtige opbouw van de samenleving maar elk van deze groepen 
heeft ook zijn eigen specifieke behoeften en wensen wat betreft voor-
zieningen. Er moet naar worden gestreefd om deze voorzieningen op peil 
te hebben en te houden met het oog op een goede leefbaarheid nu en 
in de toekomst, zodat Batenburg een aantrekkelijke plaats blijft om in te 
wonen.

     Voorzieningen
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stuit van omwonenden vanwege mogelijke parkeeroverlast. 
Van wezenlijk belang is dan ook dat voor de parkeerproble-
men een passende oplossing wordt gezocht.

Verenigingen, Sportlocaties en Activiteiten
een bloeiend verenigingsleven is essentieel voor de sociale 
samenhang en de leefbaarheid in een kleine stad. De sport-
locaties die zich binnen het stadje bevinden, zijn de ‘parels’ 
van de verenigingen. Het zijn ook ontmoetingsplekken voor 
de inwoners waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. 
Het belang voor de toekomst is er in gelegen dat de ver-
enigingen hun bestaansrecht behouden. Dat is binnen een  
kleine gemeenschap geen gemakkelijke opgave. samen-
werken waar mogelijk, met behoud van ieders identiteit, is 
daarom geboden.

Lastenverlichting
Door het geringe inwonertal van Batenburg en het kleine 
aantal plaatselijke bedrijven zijn de inkomsten van de vereni-
gingen uit contributies en sponsoring erg beperkt. Daarom 
zullen de clubs, als beheerder van hun sportlocaties, tot op 
zekere hoogte “selfsupporting”  moeten zijn. geconstateerd 
mag worden dat die inzet er ook is. toch staan de verenigin-
gen met een eigen clubgebouw, door het aanscherpen van 
kwaliteits- en milieueisen, voor zeer hoge uitgaven. Voor het 
voortbestaan van die verenigingen is het noodzakelijk dat 
ook hun financiële belangen en problemen worden onder-
kend. Lastenverzwaring voor de verenigingen mag daarom 
niet dubbelop gaan: enerzijds het terugdraaien van subsidies 
door de gemeente vanwege de bezuinigingen en daarnaast 
de verenigingen belasten via een WOZ-aanslag voor hun 
clubgebouwen.

Informatie en Promotie
Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over en te 
betrekken bij verenigingsactiviteiten, is een goede informa-
tievoorziening van belang. Het is in het huidige tijdperk van 
digitale informatievoorziening echter niet zo eenvoudig om 
doelgericht algemene informatie te verspreiden. een moge-
lijke oplossing daarvoor zou op korte termijn gerealiseerd 
kunnen worden door het plaatsen van een activiteitenbord 

vloer van dezelfde kwaliteit als de huidige zodat de uit-
voering van alle gangbare activiteiten gewaarborgd blijft;

 een opslagruimte gelijk aan de twee opslagruimtes  
grenzend aan de huidige grote zaal voor berging van 
gymtoestellen, tafels en stoelen, e.d.;

 twee kleedruimtes inclusief douchemogelijkheden;
 een bar, foyer en keuken, gelijk aan de huidige voor-

ziening;
 een kantoorfaciliteit voor de beheerder;
 een aparte vergaderruimte gelijk aan de vergaderruimte 

op de eerste verdieping van de huidige Hostert;
 toiletten voor dames/heren en mindervaliden.

Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt in samenspraak 
tussen het schoolbestuur, De Hostert en de gemeente 
Wijchen. Verdere uitdieping van de plannen loopt op dit  
moment parallel aan de totstandkoming van het stadsont-
wikkelingsplan. Voor hier geldt dat de plannen moeten vol-
doen aan de wensen en behoeften zoals hier weergegeven. 
Voorts is bekend dat eventuele verhuizing van De Hostert 
en aanpassing van de huidige basisschoollocatie op bezwaar 
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lingen, enz. vinden de Batenburgers van essentieel belang.  
Batenburg heeft nu eenmaal een excentrische ligging, en 
dat stelt hoge eisen aan de bereikbaarheid van Batenburg 
vanaf de uitvalspunten van die hulpdiensten. Het kan soms 
van levensbelang zijn dat hulpdiensten Batenburg vlot kun-
nen bereiken en dat geen rekening hoeft te worden gehou-
den met obstakels (drempels op de dijk) en belemmeringen 
(niet-gestrooide, gladde wegen). Voorgesteld wordt om een 
werkgroep in te stellen die deze problematiek in overleg met 
de hulpdiensten nader bestudeert. aanbevelingen zullen 
vervolgens aan de gemeente Wijchen worden aangeboden.

aan de invalswegen van de stadskern. Verenigingen zullen 
zichzelf, om belangstelling voor hun activiteiten te wekken, 
ook beter moeten presenteren bij de (nieuwe) inwoners. 
Dat zou kunnen door een gezamenlijk informatiepakket 
over verenigingen en hun activiteiten samen te stellen en 
dit periodiek te verstrekken aan de inwoners en ook aan de 
nieuwkomers in Batenburg. 

Hulpdiensten
een snelle en adequate beschikbaarheid van de hulp-
diensten: brandweer, huisartsen, ambulance, zorginstel-
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Actie- en aandachtspunten Voorzieningen

Probleem / thema Resultaat Actie(s) Partners
1. De onderwijs- en kinderopvang-
voorzieningen moeten voor Baten-
burg behouden blijven

Behoud van de leefbaarheid Zeker stellen dat peuterspeelzaal en basisschool 
behouden blijven en dat er daarnaast kinderop-
vang in Batenburg wordt gerealiseerd, waarbij alle 
voorzieningen onder één dak komen

gemeente Wijchen

schoolbestuur

De eerste stap

2. Bij te lage onderwijskwaliteit 
kiezen ouders en kinderen voor 
basisscholen elders

Behoud onderwijsvoorziening 
en kwaliteit onderwijs

De kwaliteit van het basisonderwijs in Batenburg 
op peil brengen en houden, zodat de Batenbur-
gers blijven kiezen voor hun eigen basisschool

schoolbestuur

3. gemeenschapshuis De Hostert 
voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd

een dorpshuis dat aan heden-
daagse en toekomstige eisen 
voldoet

De Hostert dient, als uitkomst van de lopende dis-
cussie, te voldoen aan alle huidige en toekomstige 
eisen. Daartoe is een eisenpakket vastgesteld

Hostertbestuur

gemeente Wijchen

4. Nieuwe locatie Hostert en samen-
werking daarin met de basisschool

Gemeenschappelijke locatie 
zodat leefbaarheid gewaar-
borgd wordt en versterkt

Zorgvuldig proces doorlopen om met bewoners 
en betrokken instanties te komen tot een voor 
ieder aanvaardbaar plan

gemeente Wijchen

Hostertbestuur

schoolbestuur

5. De inkomsten van verenigingen 
lopen achteruit, terwijl de vaste 
lasten toenemen

Behoud en betaalbaar houden 
van het verenigingsleven

Blijvende inzet voor het betaalbaar houden van 
de sportfaciliteiten/-locaties zodat er door alle in-
woners zonder financiële belemmeringen gebruik 
van kan worden gemaakt 

gemeente Wijchen

Besturen  
sportverenigingen

6. er is te weinig bekendheid met 
de activiteiten van Batenburgse 
verenigingen  

Bekendheid met en betrok-
kenheid van de inwoners bij 
alle activiteiten in de stad 
vergroten

Activiteitenborden aan de invalswegen van de 
stadskern plaatsen 

aan alle Batenburgers en vooral de nieuwe 
inwoners een informatiepakket verstrekken over 
verenigingen en hun  activiteiten

Besturen verenigingen

gemeente Wijchen 

7. Batenburg heeft lange aanrijtijden 
voor hulpdiensten

Bereikbaarheid van Batenburg 
voor hulpdiensten optimali-
seren

een werkgroep instellen die de knelpunten on-
derzoekt en daarover aanbevelingen doet aan de 
gemeente Wijchen

Hulpdiensten

gemeente Wijchen

Leefbaarheidsgroep
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