
Hier weer een nieuwsbrief van de Leefbaarheidsgroep Batenburg. Afgelopen nieuwsbrieven 

hebben we u betrokken bij de stemming van de Straatverlichting in de Grootestraat. En dit 

is nu inmiddels ook gerealiseerd. Verder in deze nieuwsbrief een reactie van de gemeente 

over de bermen in het buitengebied. Wij als leefbaarheidsgroep zijn hier ook mee bezig en 

houden u hierover op de hoogte. 

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die de Leefbaarheidsgroep willen  

versterken en zo de leefbaarheid van Batenburg mee verbeteren. Daarnaast doen we mee 

met het project Kern met Pit. Hiermee kunnen we een prijs winnen voor het  

boekenkastproject waar we mee gestart zijn.  

In deze nieuwsbrief lees je ook nog een kleine up date over de windenergie en het Sociale 

Wijkteam in Batenburg.  

Mocht er tussentijds nog iets zijn leest u dit in het groentje, op onze facebookpagina of op 

de website wwww.batenburgstad.nl/lbg. Mocht u nu nog iets aan ons kwijt willen dan kan 

dat ook, neemt u dan contact op met een van onze leden of stuur een e-mail naar  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

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

E-mail: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl 

Op 11 november is gestart met de plaatsing 

van de nieuwe straatverlichting in de  

Grootestraat. Natuurlijk hebben wij wat foto’s 

gemaakt  en willen deze graag met u delen. 

De  lantaarns zijn door de inwoners van  

Batenburg uitgekozen door middel van een 

stemformulier. Vervolgens heeft de gemeente 

Wijchen er voor gezorgd dat deze besteld 

werden en nu in november zijn ze dan ge-

plaatst.  

De nieuwe straatverlichting zorgt voor een 

mooi straatbeeld van de Grootestraat in  

Batenburg 

Straatverlichting Grootestraat 
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Kern met Pit 
De leefbaarheidsgroep in Batenburg heeft zich ingeschreven voor de strijd Kern met Pit in 2016. 

We gaan namelijk een boekenkast maken voor in Batenburg. Deze boekenkast komt in  

Batenburg te staan en zal gevuld worden met boeken en 

inwoners kunnen dan een boek lenen en daarna weer in de 

boekenkast terugplaatsen. 

Het is een  kast voor jong en oud. Voor dit  

project hebben we ons dus aangemeld. We zijn al gestart 

met het maken van deze boekenkast. Houd het Groentje en 

onze website en facebookpagina in de gaten voor meer  

informatie. 

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 enthousiaste leden die onze groep 

willen versterken. 

U vindt het leuk om iets voor de  

gemeenschap van Batenburg te doen en de 

leefbaarheid van Batenburg belangrijk. Dan 

zijn wij op zoek naar u. 

 

De leefbaarheidsgroep wordt tegenwoordig 

ook steeds meer ingezet als verlengstuk van 

de gemeente Wijchen.  

De Leefbaarheidsgroep vergadert 10 keer 

per jaar. 

Heeft u interesse om lid te worden van de 

Leefbaarheidsgroep stuurt u dan een  

e-mail naar:  

leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl  

met uw 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 

Projecten voor 2016 aangekondigd door de 
Gemeente Wijchen: 

Herstel en renovatie van wegschade: 

•Hoppenhofstraat 

•Willibrordusstraat 

•Kerkstraat 

•Stadswal 

•Polshof 
 
Vervanging van de rioolstreng 

•Stadswal 

•Polshof 
Zodra bekend wordt wanneer de uitvoering van deze projecten plaats gaat vinden zullen wij dit laten 
weten. 

Wist u dat? 

Er in de  

Grootestraat/

Parallelweg een 

buurtapp/

alarmapp is 

gestart. Meer 

informatie kunt 

u krijgen bij de 

initiatiefnemers: 

Willy Oppers en 

Simone van de 

Maat 



Project Programma Stroomlijn 
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De leefbaarheidsgroep heeft van de firma Krinkels-CSO een  
schrijven gekregen dat er op 10 en 11 november gewerkt werd in 
de Uiterwaarden aan het programma Stroomlijn!  
 
Wat is het programma Stroomlijn? 
Rijkswaterstaat werkt aan het onderhoud van de  
begroeiing in de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook 
door de uitwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil 
daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit   
veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op   
overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in 
de  uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de   
hoogwaterveiligheid. 
 
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke 
plekken het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden 
stroomt (de zogenoemde stroombaan’) en vastgesteld welke  
begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen 
van Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige afweging van  
belangen – zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan 
van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de 
uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. 
 
De uitvoering 
Tijdens de uitvoering worden de bomen en struiken verwijderd die 
in de stroombaan van de rivier staan. Het is zeker niet zo dat de 
uiterwaarden helemaal kaal worden, begroeiing buiten de  
stroombaan blijft staan. Soms volstaat het weghalen van alleen 
lage begroeiing of de onderste takken van bomen. In de toekomst 
worden de uiterwaarden onderhouden zodat de verwijderde  
begroeiing niet terugkomt. Deze plaatsen zullen als grasland of akkers worden ingericht. Wij zetten ons in om overlast 
door de uitvoering voor omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk te beperken. Ook houden we rekening met be-
schermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Zo snoeien en maaien we niet tijdens het broedsei-
zoen.  
 
Wilt u nu meer informatie kijk dan op de website: http://www.uitvoeringstroomlijn.nl/  
 
Bron: http://www.uitvoeringstroomlijn.nl/  



P a g i n a  4  

Opheffen spreekuur sociale wijkteam in Batenburg 

Misschien weet u het nog niet maar in september heeft het sociale wijkteam besloten te stoppen met het spreekuur dat 
zij sinds 1 januari van dit jaar op maandagmiddag in de Hostert hield. De reden daarvoor is simpelweg dat er te weinig 
mensen op het spreekuur zijn gekomen. In de 8 maanden dat het spreekuur dit jaar wekelijks is gehouden hebben maar 
enkele inwoners uit ons dorp van dit spreekuur gebruik gemaakt. 
 
Waar ging dat spreekuur ook al weer over: 
Sinds 1 januari van dit jaar is de “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” de WMO van kracht. Dat betekent dat iedereen 
die extra of  bijzondere zorg nodig heeft die bij het sociale wijkteam moet aanvragen. Daar wordt bekeken of u bijvoor-
beeld in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp of misschien voor bepaalde  
hulpmiddelen. Maar ook voor een verwijzing naar jeugdzorg moet u eerst bij het sociale wijkteam zijn. Daar wordt name-
lijk bekeken of de zorg echt noodzakelijk is, of familie of anderen misschien  kunnen helpen, of u zelf toch iets kunt bijdra-
gen in de kosten, etc. 
 
Deze regeling is in het leven geroepen om de hoge kosten van onze gezondheidszorg in de hand te houden. Mensen wor-
den geacht zelf een steentje bij te dragen, elkaar wat meer te helpen of zelf een deel te betalen van de zorg die daarvoor 
vaak gratis genoten werd. Wat u daarvan vindt laat ik hier even in het midden. 
Belangrijker vinden wij het als Leefbaarheidsgroep van Batenburg om te weten of er door deze nieuwe  
regeling mensen buiten de boot vallen. Krijgt iedereen de zorg waar men recht op heeft en weet  iedereen de weg naar 
het sociale wijkteam te vinden wanneer dat nodig is. Voor echt belangrijke en dringende zorgvragen wordt u tegenwoordig 
haast automatisch door bijvoorbeeld uw huisarts of door een andere instantie naar het sociale wijkteam verwezen. Van 
de meeste sociale voorzieningen kan men sinds januari van dit jaar immers geen gebruik maken zonder eerst een  
intakegesprek te hebben gehad met het wijkteam. Linksom of rechtsom komt u bij die belangrijke vragen uiteindelijk wel 
bij het wijkteam uit. Maar hoe ligt dat voor de wat minder dringende zaken en voor die zaken waarvan de overheid vindt 
dat we vaker een beroep moeten doen op familie, buren of anderen. Zijn die anderen er of valt u letterlijk buiten de boot.  
Durft U gemakkelijk de hulp te vragen die u graag zou krijgen of gewoon nodig hebt. Of wilt u anderen niet tot last zijn of 
schaamt u zich een beetje. Zeker wanneer ouderen geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen,  zoals tegenwoor-
dig de bedoeling is, is het voor de leefbaarheid in Batenburg belangrijk dat we elkaar, waar mogelijk, een beetje helpen. 
Vooral in die kleine dingen waar de officiële zorgverlening niet in voorziet. 
 
Te denken valt hierbij aan het voorbeeld van een niet meer mobiele buurtbewoner. Die kan alle boodschappen  
tegenwoordig thuis laten bezorgen of aan de kinderen vragen (als die er al zijn) de boodschappen te halen. Maar  
misschien vindt zo iemand het wel heel fijn om soms zelf nog eens door de supermarkt te lopen en te kijken waar hij of zij 
zin in heeft in plaats van gisteren al te bedenken wat je de hele week moet eten. En misschien zijn er in Batenburg zat 
mensen die het helemaal niet erg vinden om soms een buurtgenoot mee te nemen wanneer ze toch zelf de  
boodschappen gaan doen. 
 
Als Leefbaarheidsgroep zijn we benieuwd of de behoefte aan dit soort burenhulp in Batenburg bestaat en ook of er  
mensen zijn die op die manier anderen een beetje willen helpen. Wanneer dat namelijk zo is kunnen we gaan proberen  
“vraag en aanbod“ van deze hulp met elkaar in contact te brengen. Wij willen iedereen dan ook vragen aan de  
Leefbaarheidsgroep kenbaar te maken of u denkt dat er behoefte is aan dit soort zorg, of u eventueel zelf  op zo’n manier 
geholpen zou kunnen worden  of dat u eventueel bereid bent  een klein steentje aan bij te dragen aan de zorg die  
anderen mogelijk nodig hebben. 
 
Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar de leefbaarheidsgroep op het e-mailadres:  
leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl of onderstaande strook te deponeren in de brievenbus aan de 
Touwslagersbaan 8 in Batenburg. 
 
Bij voorbaat dank , wordt vervolgd. 
De Leefbaarheidsgroep Batenburg. 

Ο Ja, ik denk dat er behoefte is aan een burenhulp project 

Ο Nee, ik denk dat er geen behoefte is aan een burenhulp project 

Ο Weet het niet, maar vind het wel een goed idee 
U kunt dit strookje anoniem inleveren, 
Naam: ____________________________________________________ 
Adres:_____________________________________________________ 
Eventueel behoefte aan de volgende hulp:_______________________ 



De leefbaarheidsgroep had begrepen dat de Gemeente Wijchen 

stopt met het plan voor de bermen van het Buitengebied. Hierop 

hebben wij contact gezocht met de gemeente en het volgende 

bericht gekregen: 

Geachte mevr. Kuipers,beste Ilse 

Dat klopt, onderzoek wijst uit dat dit in de mil-

joenen gaat lopen en dat geld is er nu niet. Van-

daar dat we doorgaan met de huidige methode, kuilen  

opvullen en incidenteel passeer stroken maken. 

Dit hebben we verteld tijdens de bijeenkomst met de  

LBG's en is nu naar de gemeenteraad. 

Vriendelijke groet, 

Paul  

Bermen Buitengebied 
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 

Windenergie 
Dinsdagavond 15 september hoorden ruim zestig  

belangstellenden de bevindingen van de werkgroep  

Windenergie Wijchen aan. De voorzitter van de werkgroep, Rob 

Rietveld, presenteerde bij Zaal Verploegen de hoofdlijnen van het 

advies van de werkgroep.   

Deze avond heeft de werkgroep een presentatie voorgedragen 

met daarin de bevindingen. Via onderstaande link kunt u de  

bevindingen nalezen. Ook kunt u naar de website van gemeente 

Wijchen voor meer informatie over het Windenergie beleid. 

Het definitieve rapport gaat nog naar de Gemeente Wijchen. 

Bron: Gemeente Wijchen / website werkgroep Windenergie 

https://gallery.mailchimp.com/45eb844387d6c09264c6c41a0/files/

presentatie_informatieavond_werkgroep_Windenergie_Wijchen_20150915.pdf 
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