
Voor u ligt alweer een nieuwe nieuwsbrief namens de Leefbaarheidsgroep. In deze  

nieuwsbrief vind u een update over Wonen in Batenburg, Piet, Peter, Henri en Kris zijn in 

gesprek met de Gemeente Wijchen om nieuwe woningen te realiseren in Batenburg. 

Daarnaast hebben we namens de Leefbaarheidsgroep nieuwe kerstverlichting aangeschaft 

voor de jaarlijkse kerstboom bij de Stadspomp. Wij hopen dat deze verlichting nog vele  

jaren tot een mooi geheel zal vormen. 

Wat een goed nieuws dat de Raad zijn goedkeuring over het MFA heeft gegeven.  

We kunnen nu eindelijk verder met de ontwikkeling van het MFA. Wat een verbetering voor 

de leefbaarheid van Batenburg. 

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen en zich daarvoor aanmelden via  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. Daarnaast kunt u ook via deze weg uw vragen aan 

ons stellen. 

 

Helaas heeft Corrie van den Hoofdakker besloten om de Leefbaarheidsgroep te verlaten. 

Dit vinden wij heel erg jammer en we willen Corrie dan ook hartelijk danken voor haar inzet 

al die jaren. Mede door Corrie hebben we de mooie straatverlichting in de Grootestraat  

weten te realiseren en niet te vergeten de stadsontbijten waren zonder Corrie niet zo een 

succes geweest. 

Mocht u nu denken ik wil ook wel bij de Leefbaarheidsgroep dan kan dat u kunt zich  

aanmelden via het e-mailadres of natuurlijk een van de leden aanspreken. 

Voor nu wensen wij u allen fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2018! 

De Leefbaarheidsgroep Batenburg 
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Door een tip van een inwoner van Batenburg zijn we in  

gesprek gegaan met de gemeente Wijchen over de  

kerstboom bij de Stadspomp. De verlichting van deze boom 

begon ergens halverwege de boom en was nog niet  

aangepast naar LED. De Leefbaarheidsgroep heeft in overleg 

met de Gemeente Wijchen kerstverlichting aangeschaft,  

zodat de kerstboom bij de Stadspomp de komende jaren zal 

stralen met warme Ledverlichting en wel met 1600 mooie 

lampjes tijdens deze donkere dagen. 

Kerstverlichting Stadspomp 
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Woningbouw in Batenburg 
Al jaren zijn we binnen de Leefbaarheidsgroep bezig over het thema wonen in Batenburg. 

Sinds de zomer hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen die zich ook mee 

inzetten voor dit thema. Vanuit de Leefbaarheidsgroep is er een afspraak geweest met de 

Gemeente Wijchen over woningen in Batenburg. 

Nu het zover bekend is dat het MFA in Batenburg gaat komen konden wij ook verder met 

woningen. In eerste instantie hebben we met de Gemeente Wijchen besproken dat we gaan 

inventariseren waar de behoeft aan is. Dus starterwoningen, seniorenwoningen? Deze  

woningen zijn dan voor de locatie waar nu de school staat. Andere locaties zijn nog niet aan 

de orde. Als deze behoefte inzichtelijk is, gaan we weer om tafel met de Gemeente Wijchen. 

Nu willen wij u vragen als u behoefte heeft aan een woning in Batenburg, laat ons dan weten 

wat u behoefte is. Denk hierbij aan starterwoning, twee-onder-een-kap, seniorenwoning,  

vrijstaand en zo verder. Heeft u ook nog andere ideeën met betrekking tot Wonen in  

Batenburg laat het ons dan ook weten! Misschien heeft u een idee voor de Hostert, want 

deze komt straks ook vrij! Geef ons uw mening en reactie door. 

Deze reacties kunt u doorgeven via de e-mail op leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl of u 

kunt het per briefje laten weten en dit briefje deponeren in de brievenbus op  

Touwslagersbaan 8 in Batenburg. Natuurlijk kunt u ook een van de leden van de  

Leefbaarheidsgroep hiervoor benaderen. In de woongroep 

zitten Piet de Weijert, Kris Geurts van Kessel,  

Henri Lepoutre en Peter de Wit. 

 

Ook voor overige vragen kunt u ons natuurlijk benaderen 

via bovenstaande manieren. 

 

Wist u dat? 

Bert Kuijpers de 

wegen in  

Batenburg 

sneeuwvrij 

maakt als het 

sneeuwt. 

Wilt u wel zo 

vriendelijk zijn 

om de auto’s in 

de straten zo te 

parkeren dat 

Bert er dan 

langs kan, zodat 

alle straten mooi 

schoongeveegd 

worden! 

Vergaderdata voor 

2018 van de LBG 

Batenburg: 

 17 januari 2018  

 28 februari 2018 

 28 maart 2018 

 25 april 2018 

 23 mei 2018 

 20 juni 2018 

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 

steeds meer ingezet als verlengstuk van de 

gemeente Wijchen. Hierbij kan het  

voorkomen dat u af en toe beschikbaar zou 

moeten zijn voor 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 
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Een tijdje geleden kregen wij binnen de Leefbaarheidsgroep een klacht over de drempel bij de Grootestraat / 

Kruisstraat. Deze is ooit aangelegd om de snelheid van de auto’s te beperken en een aantal jaren later zijn de 

klinkers vervangen door kinderkoppen. Nu hebben we begrepen dat de kinderkoppen geen verbetering is gewor-

den maar juist een bron van ergernis voor de omwonende. Nu willen wij graag weten of meerdere mensen klach-

ten over deze drempel hebben. Graag uw reactie naar ons welbekende e-mailadres  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Drempel Kruisstraat / Grootestraat 

De Leefbaarheidsgroep Batenburg 

Wenst u prettige Kerstdagen  

en een  

gelukkig Nieuwjaar toe 

Omgekeerd Inzamelen 
Als inwoner van Batenburg heeft u een brief gekregen over het om-

gekeerd afval inzamelen in de gemeente Wijchen. Vanaf 1 juni 

2018 zal onze restafval container niet meer gebruikt worden voor 

het restafval, maar gebruikt gaan  

worden voor het plastic, blik en pak afval. Het restafval dient dan 

naar een ondergrondse container te worden gebracht. Op de web-

site www.dar.nl/wijchen kunt u de locatie zoals deze nu bepaald is 

door de dar en de gemeente Wijchen bekijken.  

 

Voor Batenburg betekent dat deze ondergrondse container bij de 

glasbakken zullen komen. Er zullen vooralsnog  

2 containers geplaatst worden. 

Wilt u meer informatie kom dan naar de inloopavond op 20  

december van 19:00 to 21:00 uur. De inloopavond vindt plaats in 

het Huis van de Gemeente, Kasteellaan 27 in Wijchen. 

 

Hieronder kort de planning voor het omgekeerd inzamelen: 

• December 2017 Concept locatieplan ondergrondse  

 containers & inloopavonden 

• Januari 2018 Vaststellen definitieve locatieplan 

• Eerste helft 2018 Plaatsen ondergrondse containers 

• Mei 2018  De grijze restcontainer krijgt een oranje sticker. 

 Deze verandert van restafval naar plastic+ afvalcontainer voor uw plastic verpakkingsafval, blik en 

 pak. Hierover krijgt u in het voorjaar van 2018 meer informatie. 

• Juni 2018 Start omgekeerd inzamelen 

http://www.dar.nl/wijchen


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 
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 

Leden:   Corrie van den  

  Hoofdakker,  

  Kris Geurts van Kessel  

  Bert Kuijpers  

  Piet de Weijert 

  Jos Ronner 

  Henri Lepoutre 

Publicaties en aanmeldingen gemeente Wijchen 

Sinds januari 2014 maakt de Gemeente Wijchen alle officiële bekendmakingen digitaal bekend. Dit gaat via het 

gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Dit is een landelijke website en onderdeel van 

www.overheid.nl. Daarnaast plaatst de Gemeente Wijchen in de Wegwijs ook de officiële bekendmakingen. 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij u in de buurt? Via de gratis service ‘Over uw buurt’ kunt u  

digitaal op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt of de hele gemeente. Denk hierbij aan de berichten 

over: Vergunningen, plannen, voorschriften van overheidsinstanties zoals provincies, gemeenten en  

waterschappen. 

Hoe het werkt? 

Per email op de hoogte worden gehouden: Meld u dan aan via www.overuwbuurt.overheid.nl. U kunt dan een 

profiel aanmaken met uw postcode. Natuurlijk kunt u kiezen van welke overheidsinstanties u de  

bekendmakingen en welk soort bekendmakingen u wilt ontvangen. 

Of u kan de app downloaden Over uw Buurt op uw smartphone of tablet. 

Afbeelding van de app plaatsen 

Hieronder nog even kort de linkjes waar u naartoe kunt gaan: 

www.officielebekendmakingen.nl 

www.overheid.nl 

www.overuwbuurt.overheid.nl 

http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl
http://www.overuwbuurt.overheid.nl

