
Bermen Bergharensestraat (bij regen) levensgevaarlijk

Bermen ri Bergharen/Hernen verharden

Wegen buitengebied zouden beter onderhouden moeten worden, Zijkanten van de weg (met kuilen) 
levensgevaardlijk. Misschien de zijkanten met stenen opvullen, niet met zand

Zorgen dat zijkanten van buitenwegen (vooral Bergharensestraat) goed onderhouden worden ivm passeren 
auto's (geen gaten e.d.)

Goede/beter markeringen van de wegkanten, Onverharde rijkanten zijn soms gevaarlijk bij uitwijken --> plaats 
van "ribbelblokken" lang de rand helpt!

Weg verbreden Bergharensestraat

Wegen niet met Grind verharden maar breeder maken de bermen (eenmalige kosten)

Verwijderen van overtollige drempels zoals op de Ringrijk/Touwslagersbaan bij de dijk. 

Geen verkeersdrempels meer

Selheidsremmers op de wegen (drempels) in stand houden. Ze werken!

Minder drempels op de Dijk!

Verkeersdrempels dijk handhaven

Verkeersdrempels verhogen

Drempels op de dijk verlagen

Drempels weg Batenburg/Niftrik

Drempels weg tussen Batenburg & Niftrik

Drempels op de dijk naar Niftrik allemaal even hoog/laag

Drempels dijk Batenburg moeten even hoog (Laag) worden als drempels bij Niftrik (niet iedereen heeft luxe auto)

Drempels op de molendijk-maasdijk verlagen (je moet toch 60 kunnen rijden?)

Drempels weghalen, zodat hulpdienst er sneller kunnen zijn

Zorgen dat er minder hard wordt gereden op de Hoefweg, Drempels?

Verkeersdrempels Weth. Bankenstraat

Drempels Liendesedijk moet even hoog worden als bij Niftrik!, je kan er niet "normaal" met 60 overheen. Het is 
een belangrijke toegangsweg voor de stad! En er moet niet alleen rekening met de toeristen gehouden worden, 
de bewonders gaan voor

Vooral geen wegen verbreden naar Bergharen, Hernen e.d. Houden zoals het is!

De weg in de Liendensewaard is gevaarlijk met de huidige bestrating, deze zou vervangen moeten worden

Het gangetje van de ringdijk naar de Bleek is erg slecht bestraat, dit zou vervangen moeten worden

Gladde wegen voor te skeeleren!

Gladde goede wegen om te skeeleren, dus niet overal kiezels opgooien

Achterstallig onderhoud Rijkswaard (weg)

Zwaar verkeer buiten het centrum (buitenwegen verbreden)

Verkeer & Infrastructuur
idee, reactie, voorstel, klacht, etc.

Wegen buitengebied



Weth. Bankenstraat mag géén RONDWEG van Batenburg worden, verkeer moet door Batenburg stromen

Ik woon aan de Maasdijk, wil graag dat daar 30 km gereden wordt  verder geen wegen buitengebied

Voorrangsborden aan de rijk richting Appeltern

In het weekend dijk sluiten voor gemotoriseerd verkeer

Weg met de pretherrie van motoren over de dijk

Motoren op de dijk veroorzaken veel herrie, leefbaarheid wordt verstoord

Men en Ruiterpaden door het Natuurgebied

Ringdijk onoverzichtelijk. Zeer gevaarlijk

Boeren straten beter schoonmaken van blubber

Weth. Bankenstraat verbreden met grasblokken ivm met schoolgaande kinderen en landbouwverkeer

Bij de wegen om het dorp voor zwaar verkeer wel breed genoeg maken (Hoefweg is smal)

Oude fietspaden en wandelpaden door het veld weer openstellen

Trekkervriendelijke weg maken Hoefweg - Weth. Bankenstraat zodat Batenburg ontlast kan worden, dit geld ook 
voor de dijk Batenburg-Niftrik

Drempels weg! Of lager (Dijk)

Wegen herstellen

pad bij het kerkhof en de Kasteelse Allee ook hier mag wel eens gesnoeid worden. Bij de Kasteelse Allee komen 
er ieder jaar meer berenklauwen. Daarnaast zitten er veel kuilen in de weg

De bermen in het buitengebied moet verhard worden, Door de grote gaten onstaan gevaarlijke situaties

Beter en sneller zout strooien en wegen schoonmaken

Gladheidsbestrijding bedroevend

Straten kern strooien bij gladheid

Sneeuwvrij maken van wegen buitengebied

Weg tussen Hernen en Batenburg in winter niet afsluiten maar blijven strooien!

Plaatsing snelheidsmeter

De Rijswaard moet dringend GROOT onderhoud! Levensgevaarlijk

Wegenonderhoud is niet goed.

Veilige fietsroute richting Wijchen

Hard rijden in en om Batenburg tegengaan Wegen rechtleggen

Vrachtverkeer vermijden over de Grootestraat

Veiligheid op de dijken voor wandelaars

Veiligheid  

Snelheidstemperende maatregel Grootestraat

Handhaven van verkeersremmende voorzieningen

Wegen buitengebied vervolg

Verkeersveiligheid



Busje fijn voor de schoolgaande jeugd

Bus naar Druten

Buurtbus moet blijven!!

Goedkoper tarief buurtbus

Bus ook naar Streekweg (school)

Ook fiets mee in de bus?

Buurtbus op zaterdag

Buurtbus is goed geregeld, maar mag wel een uur eerder en later gaan rijden

Bus die in de avond rijd

Openbaar vervoer héél belangrijk óók voor de kinderen die in Wijchen op het voortgezet onderwijs zitten, m.n. in 
de winter naar beide scholen Streekweg???

Bus goed! Nog nodig: Halte Veenseweg MaasWaalCollege

Ambulance/brandweer bereikbaarheid is niet goed, drempels zijn te hoog

Aandacht + ruimte voor landbouwverkeer

Wegafsluitingen ruim van te voren aankondigen!

Pool van 3-5 electrische auto's, iedereen kan hem lenen/huren, voor ouderen en mensen die geen 2e auto meer 
hebben

Trekpondje naar Boeienkamp/Schiereiland

Woud van info-borden stroomlijnen en centraal aansturen

Al die rare borden: 1 bord (Ruïne, welkom info borden weg)

Begin van het dorp welkomsborden

Batenburg als historisch dorp op bewegwijzering als monument (bruine borden)

Openbaar vervoer

Bereikbaarheid

Bewegwijzering



Echte drempel(s) in Grootestraat

Drempels Stadswal

Druppel Grootestraat veroorzaakt méér ellende als rust

Witte druppel net zo uitvoeren als die bij Gijs voor

Meer bankjes geen auto's op 't Pleintje (Pomp)

Stoepen in de kern 30/30 tegels --> klinkers tbv aanzien --> egaal tbv rollator + rolstoel etc

Straat Touwslagersbaan verbeteren

Vrachtwagens weren

Zwaar verkeer om het dorp leiden

Niet meer parkeren op pleintje bij de pomp, vanwege aanzicht, toerisme "Beschermd stadsgezicht

Stoep van basisschool naar Touwslagersbaan voor veiligheid van de schooljeugd

Snelheidsremmende maatregelen in het eerste deel van de Bredehof (vanaf Touwslagersbaan)

Karakter van de straten in de kern behouden !!, kinderkopjes etc, werkt verkeersremmend!

Verbeteren van de wegen in de bebouwde kom (straatwerk weer slecht van Grootestraat, Stadswal, Parallelweg 
en Touwslagersbaan)

Stadskern + dijk autovrij maken, nu veel toerisme (motoren) hard over dijk

Bestrating + onderhoud kerkhof (ingang)

Onoverzichtelijke verkeerskruisingen (door hoge groen heggen)

Ringdijk: Is opengehaald met aanleg glasvezel en opgevuld met straatwerk terwijl de rest is geasfalteerd

betonnen palen (Ringdijk in bocht) zijn al een hele tijd terug omgereden en het blijft zomaar liggen

Er zijn enkele verkeerskruisingen erg onoverzichtelijk. met spiegels zouden we deze veiliger kunnen maken

Oude lantaarns terug in oude kern (op Parallelweg zijn deze bv verwijderd)

Nostalgische lantaarns behouden

Ook verlichting langs Kasteelse Allee en rondom voetpad naar Ruïne/Dierenparkje

Meer straatverlichting Weth. Bankenstraat, Laakse straat

Verlichting pad Polshof

Lantaarns op de Dijk + Gordenaars

Verlichte fietsroute vanaf Batenburg richting Wijchen

Alle klinkers behouden

Alle klinkers weghalen en asfalteren

Beter straatonderhoud

Opknappen bankjes bij Stadspomp

Lichten bij het pleintje

Straten in de kern

Straat meubilaur / verlichting



Speeltuin achter kerk (voormalig Klooster_ meer aankleden, meer speelmogelijkheiden

Natuurlijk buitenspeelgebied, natuurlijke materialen, water, omgevallen boom etc, etc, kabelbaantje

Oude speeltuin (Polshof) mag worden opgeleukt bijv. met glijbaan

Schaatsbaan met lampen, muziek, koek, zopie

Kunstgras speelveld met 2 goals

Stenen pingpong tafel

Parkeren bij school nu al CHAOS, hoe wordt dit als plannen van fusie school/Hostert doorgaat ??? Tegen fusie 
school/Hostert

Kerkplein (Pomp) autovrij

Parkeersverbodbord bij voetpad naar Kerkhof

Meer parkeerruimte nabij Dorpshuis

Autovrij Stadswal

Parkeren Polshof/Bredehof uitbreiden het aantal parkeerplaatsen, voorstel wat pleintje inleveren tbv hiervan

Minder Groenvoorziening maar meer parkeerplaatsen bij school /// 1 persoon mee oneens

Minder geparkeerde auto's in Grootestraat

Op de veerweg zouden wij graag parkeervoorzieningen willen. Op dit moment wordt er wild geparkeerd wat voor 
overlast zorgt

Losloopgebied voor honden

Gebied/ruimte waar mensen hond uit kunnen laten. Dus niet op de stoep of op andermans grond

Omheinde losloopweide gebruik maken van schapenweide aan Ringdijk

Natuurgebied vogelgebied toegankelijk maken voor honden

Greppel bij de uitlaatplaats dichtmaken. Daarnaast staan er bij de overige uitlaatplaatsen geen bordjes

verlicht fietspad wijchen ( veiligheid)

Oude wegen en paden weer openen bv in Lienden

Fietspad "Dreef" schoolgaande jeugd

Buitenwegen veiliger maken voor fietsers, fietspaden, verlichting

Gordenaars fietpad op strook langs de weg

Fietspad bij Natuurgebied onder dijk doortrekken naar Niftrik

Betere aanduiding van nieuwe fietspad --> wordt te weinig gebruik van gemaakt

Fietspad langs/door natuurgebied richting/van/naar Niftrick oude weg asfalteren

Fietspad naar Wijchen

fietspaden aanleggen tot aan Niftrik, tot aan Wijchen, 

fietspad onderdijks doortrekken tot fietspad Balgoy

Fietspaden

Speelvoorzieningen

Parkeren / huisdieren

Huisdieren


