
Nieuw Stadshuis of Hostert opknappen

Renovatie Hostert

Dorpshuis op bestaande locatie houden of op locatie buiten de kern Batenburg

Voorzieningen zijn slecht - dorpshuis achterstallig onderhoud - een functioneel gebouw

Behouden dorpshuis de Hostert - behouden verenigingen

Verenigingsgebouw voldoet niet aan de voorzieningenbehoefte 2012: 

Denk aan: - isolatie - ruimten - parkeerruimte.

Renovatie Hostert of voor sporten en overige doeleinden als carnaval

Dorpshuis grote zaal in stand houden

Handhaven de Hostert of beter dorpshuis

Hostert waardeloos - Nieuwbouw

Hostert moet blijven

Beter Dorpshuis

Nieuw dorpshuis met de juiste voorzieningen, zodat alle verenigingen terecht kunnen

Fitnisruimte voor jong en oud

Hostert bij voetbalveld

Een mooi gebouw voor alle verenigingen; meer affiniteit met elkaar, versterkt het

samenlevingsgevoel i.p.v. elke vereniging een eigen honk

R.K. Kerk inzetten voor het dorpshuis

Knap in Gods naam die Hostert op; 3 x niks

Voorzieningen combineren :

school <--------> dorpshuis; school <---------> dorpshuis <----------> sport

1 groot gemenschapshuis op het voetbalveld, alle verenigingen bij elkaar

Hostert ZZP-ers

Hostert – WIFI

Bioscoop

Basisschool zien te behouden

School behouden ---> Kinderopvang!!!!

Aparte hangplek voor wachtende ouders bij de school tijdens ophalen en brengen van kinderen

School, te klein worden, kwaliteit onderwijs, is dat te verbouwen?, asbestplaten op dak, waterkoker in 
handenarbeidlokaal, snijmachine en kopieermachine in handenarbeidlokaal, computerlokaal te donker 
(dakramen?), boiler te heet

School moet behouden anders wordt het een grijze spookstad: dus nieuwe (starters) woningen

Wc´s school zijn verouderd. Dit was het hok rechts achterin de hoek

School behouden voor Batenburg + Peuterspeelzaal

VOORZIENINGEN.
idee, reactie, voorstel, klacht, etc.

Dorpshuis

School



Grotere Sporthal (bij het voetbalveld)

Meer uitwisseling van sportaccommodaties

Op Sportgebied samenwerken met buurtdorpen

Renovatie kleedruimte Batavia

Onderhoud pand Tennisvereniging, pad “oprit” scheve tegels, verfwerk boeiboorden

Batavia fuseren zoals BOA JC à la Jeugd!!!!

Muzieklessen in het Stadje

Opkomst op georganiseerde dingen is vaak slecht

Helaas constateer ik dat het verenigingsleven achteruit gaat

Multifunctioneel centrum voor alle verenigingen

Sportclubs moeten ondersteund blijven (zelfde ondersteuning als Wijchense Clubs

Verenigingen verminderende solidariteit, Dus steun verenigingen inporters solidair!!

Meer mensen zich beschikbaar stellen als vrijwilliger voor verenigingen

Zoals de mensen nu op de SOP avond komen, moeten ze de verenigingen ondersteuenen als er iets 
georganiseerd wordt.

Zorgen dat verenigingen bestaansrecht houden

Mantelzorg groep opzetten (vrijwilligers) voor de ouderen

Vervoer senioren goed regelen

De zorg moet wel blijven voor de ouderen, die hulp nodig hebben

Batenburg vergrijsd. Wat gaan we doen zodat Batenburgers op hun oude dag thuis kunnen blijven wonen. 
Systeem van ondelinge hulp

Wat en hoe kunnen ouderen en jongeren elkaar aanvullen

Ouderen zelfstandig wonen / Ouderen voor de Kinderopvang zorgen in noodgevallen

Dorpscoördinatie ouderenzorg/welzijn; onderzoek naar behoeften onder ouderen

Naschoolse opvang of elders met collectief vervoer

buurtouders.nl

Buitenschoolse opvang

Ambulances staan steeds verder uit de buurt: kunnen ze nog wel op tijd in Batenburg zijn

Dokterspost helemaal in Nijmegen, kan dat niet in Wijchen blijven

Ouderen (Zorg)

Kinderopvang

Hulpdiensten

Sportlocaties

Verenigingen


