
Hier is alweer de tweede nieuwsbrief van de Leefbaarheidsgroep Batenburg. De afgelopen 

periode hebben we gekeken naar nieuwe straatverlichting in de Grootestraat en het stukje 

Maasdijk na het stemmen is hier ook een uitslag uitgekomen en deze is doorgegeven aan 

de gemeente Wijchen. Daarnaast hebben we weer een goed bezocht Stadsontbijt gehad 

met het middagprogramma de film “Doorgedraaid bij Oma Pietje.” Wat was het een leuke 

dag. In de nieuwsbrief hebben we een fotocollage toegevoegd van deze dag. Natuurlijk kunt 

u op de website www.batenburgstad.nl/lbg meer foto’s terug vinden.  

Voelt u zich geroepen om aan te sluiten bij de Leefbaarheidsgroep als bestuurslid of voor-

zitter neemt u dan contact met ons op via leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl.  

En er is ook nieuws over het snel internet in het Buitengebied van de gemeente Wijchen. Ze 

gaan in ieder geval starten met een project om de inwoners van het buitengebied ook  

gebruik te laten maken van snel internet. 

Nu rest ons het alleen nog om iedereen een fijne zomervakantie toe te wensen! 

Mocht u nog vragen hebben of wilt u reageren op deze nieuwsbrief stuurt u dan een e-mail 

naar leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl of neem contact op met een van de  

bestuursleden. 

De Leefbaarheidsgroep Batenburg. 
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Leefbaarheidsgroep Batenburg 
Website: www.batenburgstad.nl/lbg 

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

U kon uw stem uitbrengen en meebeslissen 

welke straatlantaarn er geplaatst gaat 

worden in de Grootestraat. 

Er kon gekozen worden tussen de Albany en 

de Valentino lamp. We hebben heel veel reac-

ties binnengekregen en de stemmen zijn ge-

teld en met de gemeente besproken. 

De uitslag: 

Er zijn in totaal 57 stemmen uitgebracht 

waarvan 19 stemmen voor de Albany lamp 

en 38 stemmen voor de Valentino lamp. Deze  

laatste gaat het dan ook worden.  

Zie de afbeelding hiernaast. 

De lampen zijn nu besteld en worden door 

het bedrijf gemaakt. De verwachting is dat 

ze medio september geleverd worden aan 

de gemeente Wijchen waarna een datum 

gepland wordt voor het plaatsen van de 

verlichting. 

Hierover zullen wij jullie op de hoogte  

houden. 

Lantaarns in de Grootestraat 
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Stadsontbijt 2015 
Zaterdag 13 juni was het Stadsontbijt in de Grootestraat! Er waren maar liefst ruim 200  

aanmeldingen. Aansluitend hadden we de filmpremière van de dagbesteding van Oma Pietje. Ook 

hier zijn ruim 130 personen bij aanwezig geweest. 

Al met al was het weer een succes! Natuurlijk zijn we benieuwd hoe u het ervaren heeft dus laat 

ons dit weten via bijvoorbeeld de email (leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl) of via facebook. 

Deze dag hadden we niet kunnen organiseren door onze sponsoren en de vrijwillige bijdrage van 

de deelnemers waarvoor onze dank.  

De sponsoren die dit jaar hebben bijgedragen aan het stadsontbijt: 

• Van Doornik Partyservice Bergharen 

• Fruitbedrijf Berben Bergharen 

• Thijs & Hans Colijn 

• Dromenburg  

• Jos Veltmaat 

• Dorpshuis de Hostert 

• Carnavalsvereniging de Stadspompers 

• Vakantieboederij het Kuijperke 

• Uitbaeterij de Viersprong 

• Oma Pietje 

• De sponsoren van het barakken afgelopen januari. 

Wij willen deze bedrijven en mensen bedanken voor hun inzet.  

Er zijn deze dag heel veel foto’s gemaakt! Wilt u deze bekijken ga dan naar onze  

facebook pagina of onze website www.batenburgstad.nl/lbg. 

Ook staat er op www.wijchen.nieuws.nl een interview en foto’s van deze dag. 

Wij willen iedereen bedanken voor deze mooie en leuke dag en hopelijk tot volgend jaar. 

N i e u w s b r i e f  

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 

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 voor-

komen 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 Ron Frederiks. 

(Polshof 59, Batenburg) 

Leden Leefbaarheidsgroep 
De  

Leefbaarheids-

groep wenst 

iedereen een 

fijne en goede 

zomervakantie 

toe! 



Foto collage Stadsontbijt 2015 
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Foto’s gemaakt door www.wijchen.nieuws.nl voor meer foto’s kunt u naar onze website 

www.batenburgstad.nl/lbg.  



In de Weth. Bankenstraat staat een bankje wat ooit cadeau is  

gedaan aan de oud-wethouder Banken. Bij de gemeente Wijchen 

was de klacht gekomen dat dit bankje niet meer voldeed om er 

lekker te gaan zitten.  

De gemeente heeft in de tussentijd contact met ons gezocht en 

gevraagd naar de geschiedenis van dit bankje. 

Deze maand (juli) zal het bankje vervangen worden, omdat het niet 

meer te repareren is voor een houten bankje uiteraard wordt de 

inscriptie natuurlijk meeverhuisd. 

Straks kunt u weer lekker zitten op het bankje aan de Wethouder 

Bankenstraat. 

Bankje Weth. Bankenstraat  

Snel internet in het buitengebied van Batenburg 
Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten. Vandaar een kleine update. De gemeente Wijchen heeft een steentje  

bijgedragen, om een kleinschalig project op te starten van maximaal 2 jaar, om snel Internet te realiseren, in bepaalde  

buitengebieden binnen de gemeentegrens. Het is een systeem, waarbij het laatste stuk internet met een straalverbin-

ding wordt verbonden met de gebruiker. Dit is systeem is al vaker toegepast en getest en is stabiel en snel. De technolo-

gie lijkt op WIFI, maar verschilt op een aantal cruciale details waardoor een hoge kwaliteit gerealiseerd kan worden. Er 

wordt snel internet van 30 Mbps tot 200 Mbps geboden. Daarnaast is het ook mogelijk om telefoon en televisie aan te 

sluiten. Dit TV-pakket bestaat uit ongeveer 48 zenders, waarvan 13 in HD. Een en ander is vergelijkbaar met wat KPN 

aanbiedt. Bij deelname, wordt er een eenmalige korting -60-% verstrekt, voor aanschaf van apparatuur en installatie. 

Daarnaast een -10-% korting op het abonnement, gedurende het project, met minimale deelname van 1 jaar. 

Inmiddels is er vanuit de Laak, al een groep (10x) bewoners die mee willen gaan doen aan dit project. Ook Lienden is / 

wordt nog benaderd voor deelname. Men wil voor het einde van dit jaar al de eerste huizen aansluiten binnen Wijchen. 

Of dat in Batenburg is, weten we nu nog niet. 

Voor meer informatie, kunt u terecht bij de Leefbaarheidsgroep Batenburg en Stichting Glasvezel Wijchen. 

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:  Ron Frederiks 

Leden:   Corrie van den  

  Hoofdakker,  

  Jan Kop,  

  Bert Kuijpers  

  Ilse Kuipers 

De werkgroep windenergie Wijchen heeft het doel niet gehaald om voor de zomervakantie het rapport met  

bevindingen over de Gedragscode windenergie aan de gemeenteraad te overhandigen. Het concept is klaar en 

wordt uitgewerkt en zal voor het doorgestuurd wordt naar de raad nog toegelicht worden in een informatieavond die 

gepland is op 15 september. Iedereen heeft de mogelijkheid om daar kennis van te nemen, voordat deze definitief 

wordt overhandigd aan de gemeenteraad. Binnenkort zullen wij hierover nog meer informatie geven. 

Tot zover het laatste nieuws. Voor meer informatie kunt u naar de website www.wijchen.nl/wonen of stuur een  

e-mail naar leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl.  

Windenergie gemeente Wijchen 


