
Een tijdje geleden hebben we een noodoproep gedaan in het Groentje om de  

Leefbaarheidsgroep te versterken met nieuwe leden. Dit is gelukt! De Leefbaarheidsgroep 

heeft er een aantal nieuwe leden bij waaronder: Henri Lepoutre, Piet de Weijert, Jos Ronner 

en een tijdje daarvoor Kris Geurts van Kessel.  

Ook is het alweer even geleden dat er een nieuwsbrief van de Leefbaarheidsgroep is  

verschenen. Het is niet zo dat we stilzitten daarentegen zijn wij op de achtergrond bezig 

met de wat grotere projecten, waarover we tussentijds helaas weinig nieuws hadden. Zo is 

er namens de Leefbaarheidsgroep een werkgroep Verkeer en veiligheid en  

speeltuinen actief. Houden wij ons ook bezig met het MFA, woningbouw en de struinroutes 

met een eventueel trekpondje. 

In deze nieuwsbrief leest u terug wat er te melden is op het gebied van bovenstaande  

zaken. Nu blijven we natuurlijk op zoek naar nieuwe leden die het leuk lijkt om zich in te 

zetten voor de Leefbaarheid van Batenburg. Dus schroom niet en meld u aan of vraag meer 

informatie op!  

Vanaf dit moment zullen we met regelmaat weer proberen een update te doen via de 

nieuwsbrief, het Groentje en natuurlijk via de website.  

Met vriendelijke groet, 

De Leefbaarheidsgroep 

Voorwoord 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Doordat we een aantal nieuwe leden hebben mogen  

verwelkomen binnen de Leefbaarheidsgroep kunnen we 

ons nu beter bezig houden met het Wonen in Batenburg.  

Een aantal leden van de Leefbaarheidsgroep zullen dit  

project dan ook op zich nemen en met de gemeente  

Wijchen in gesprek gaan, zodat de woningmarkt van  

Batenburg toegankelijker wordt voor een ieder. 

Mochten er mensen zijn die ook graag mee willen werken 

met dit project geef je dan op via  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl natuurlijk kunt u ook 

e-mailen als u meer informatie wilt over dit onderwerp. 

 

Wonen in Batenburg 

mailto:leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl?subject=Wonen
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Update internet buitengebied 
Er wordt al een tijdje gewerkt aan het snellere internet in het buitengebied van 

Batenburg. Uiteindelijk is de Laak toegetreden tot een pilot en helaas is  het  

gebied Lienden nog niet mogelijk.   

In juni zijn ze gestart met de pilot in de Laak. Inmiddels zijn 4 panden voorzien 

van internet. Vanuit de tennisvereniging ‘t Heufke (waar de zender geplaatst is) 

worden nu een drietal huizen voorzien van sneller internet.  

Nu moeten er vervolgens nog een zestal huizen rondom de Laak aangesloten  

worden op dit netwerk. Dit blijkt wel enig maatwerk te vereisen in verband met de 

bomen die er in dit gebied voorkomen. 

De werkzaamheden zijn vanaf eind september weer opgepakt. Mochten er weer 

vorderingen zijn op dit gebied laten we jullie dit  weten. 

 

Wist u dat? 

We vanuit de 

LBG ons ook 

bezig houden 

met het MFA?  

U ons kunt  

bereiken via de 

e-mail zie  

verderop in de 

nieuwsbrief 

Vergaderdata voor 

2017 van de LBG 

Batenburg: 

 11 oktober 2017  

 8 november 2017 

 6 december 2017 

Heeft u een verzoek 

of een idee voor de 

LBG laat dit dan 

weten via het  

e-mailadres 

Voor de Leefbaarheidsgroep zijn wij op zoek 

naar een  

VOORZITTER  

Als voorzitter van de leefbaarheidsgroep 

vindt u het leuk om iets voor de  

gemeenschap van Batenburg te doen.  

De leefbaarheidsgroep wordt tegenwoordig 

ook steeds meer ingezet als verlengstuk van 

de gemeente Wijchen. Hierbij kan het  

voorkomen dat u beschikbaar zou moeten 

zijn voor sporadische afspraken die  

overdag  plaatsvinden. De functie  

voorzitter is op basis van vrijwilligerswerk. 

De Leefbaarheidsgroep vergadert 10 keer 

per jaar. 

Heeft u interesse in de openstaande  

vacature stuurt u dan een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl met 

daarin uw motivatie en persoonlijke  

gegevens, zodat wij contact met u op  

kunnen nemen. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met de leden van de 

Leefbaarheidsgroep Batenburg. 

Voorzitter Leefbaarheidsgroep 



Even voorstellen 
We hebben sinds de zomer een aantal nieuwe leden welkom mogen heten binnen de  

Leefbaarheidsgroep Batenburg. Hieronder zullen we deze mensen kort even voorstellen: 

 Henri Lepoutre: 

Mijn naam is Henri Lepoutre, getrouwd met Suzanne en vader van 2 zoons, Sam en Sjoerd. Ik ben geboren 

en getogen, nog steeds woonachtig en werkzaam op 't melkveebedrijf aan de Hoefweg. Mede daarom voel ik 

me nauw verbonden met Batenburg en wil daarom, als lid van de Leefbaarheidsgroep, mijn steentje  

bijdragen aan de toekomst van ons mooie stadje, Batenburg!! 

 Piet de Weijert 

Hallo ik ben Piet de Weijert woon sinds 1986 in Batenburg en heb van 1988 tot 2014 als voorzitter  

gefungeerd van carnavalsvereniging de Stadspompers verder ben ik lid en actief van diverse verenigingen. 

 Jos Ronner 

Na 40 jaar Brabant (Rosmalen), daarvoor Amsterdam en opgegroeid in een dorpje bij Amsterdam ben ik vorig 

jaar samen met man Pieter en hond Lola beland in Batenburg. Tot onze grote vreugde moet ik zeggen, want 

we genieten er elke dag van. Zowel van de omgeving en het huis als van de mede-Batenburgers.  Daarom 

heb ik, na de dringende oproep van de leefbaarheidsgroep in het voorjaar, besloten me op te geven en mee 

te helpen met het behouden en hopelijk vergroten van de leefbaarheid in ons stadje. 

 Kris Geurts van Kessel 

In 2016 ben ik in Batenburg komen wonen in de Willibrordusstraat. Ik vind de leefbaarheid in het stadje  

Batenburg belangrijk en heb me daarom aangesloten bij de Leefbaarheidsgroep. 

De overige leden van de Leefbaarheidsgroep zijn: 

 Peter de Wit (penningmeester), Bert Kuijpers, Corrie van den Hoofdakker, Ilse Kuipers (secretaris) 

Wilt u de Leefbaarheidsgroep ondersteunen met een bepaald project of heeft u een idee over een project dan kan u 

altijd contact met ons opnemen! U kunt de Leefbaarheidsgroep op meerdere manieren benaderen namelijk; 

 Www.batenburgstad.nl/lbg 

 Een email zenden aan: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

 De leden aanspreken 
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Momenteel is Verboon Maasland bezig met baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Wetering. Dit gebeurd in  

opdracht van Waterschap Rivierenland. Het te baggeren traject loopt vanaf de Stompendijk in Bergharen tot aan 

het Gemaal in Appeltern. Deze baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met een cutterzuiger. 

De brug bij de Oude Schaarsestraat is echter te laag om onder door te gaan. Daarom is het nodig om de  

cutterzuiger over de brug heen te hijsen.  

 

Ten behoeve van de hijswerkzaamheden is het noodzakelijk dat de brug bij de Oude Schaarsestraat  

tijdelijk wordt afgesloten (1 dag).  

Maandag 16 Oktober zullen de hijswerkzaamheden plaatsvinden en zal verkeer worden omgeleid volgens een 

omleidingsplan. Deze zullen wij op de website www.batenburgstad.nl/lbg plaatsen. 

Extra informatie 



U kunt de Gemeente Wijchen tegenwoordig ook bereiken via de 

mijngemeente app. Hier kunt u bijvoorbeeld zwerfafval, losse  

stoeptegel of kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente.  

Als de gemeente deze melding doorkrijgt proberen ze het probleem 

zo snel mogelijk te verhelpen. 

Hoe werkt het? 

Heeft u een smartphone of tablet ga dan naar de Google Playstore 

of de Apple App Store. Download de app ‘MijnGemeente’. 

 Kies gemeente Wijchen en geef een melding door 

 U kunt er ook een foto bij plaatsen 

 Als u de locatievoorziening aan heeft, dan kunt u de plaats 

van de melding precies aangeven. 

Heeft u nog geen smartphone of tablet geen probleem dan geeft u 

de meldingen gewoon door via www.wijchen.nl/meldingdoen.  

De medewerkers van de Gemeente Wijchen gaan dan aan de slag 

met uw melding. 

De ‘MijnGemeente’ App 

De website WijWijchen.nl breidt uit 
Ook Batenburg heeft nu een aparte buurtsite op WijWijchen.nl. Op de buurtsite kun je nieuws plaatsen en vragen 
stellen aan je buurtgenoten. Ook kun je hulp vragen of aanbieden, activiteiten in de agenda melden en  
prikbordadvertenties plaatsen. 

WijWijchen.nl heeft als missie vinden en verbinden. Door informatie te delen op de buurtsite en daar in contact te 
komen met je buurtgenoten, blijf je betrokken bij je buurt. Zo kun je met buurtgenoten iets voor je wijk betekenen en 
houd je de buurt levendig. 

Nieuwsgierig? Kijk op www.wijwijchen.nl 

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: Vacant 

Penningmeester:  Peter de Wit 

Secretaris:  Ilse Kuipers 
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  Kris Geurts van Kessel  

  Bert Kuijpers  

  Piet de Weijert 

  Jos Ronner 

  Henri Lepoutre 

http://www.wijwijchen.nl/

