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   Nieuwe lay-out 

Met ingang van deze Nieuwsbrief is de lay-out aangepast en gewijzigd in 

een handzaam A5 boekje. Wij willen hiermee bereiken dat het lezen van 

de Nieuwsbrieven voor de bewoners van het Batadorp een stuk 

makkelijker en toegankelijker wordt. 

Ook willen wij de bewoners vragen om interactie van deze 

Nieuwsbrieven, qua lay-out maar ook qua inhoud. Schroom niet ons te 

contacteren en uw ideeën, wensen of vragen kenbaar te maken. Wij 

staan open voor uw mening en mogelijke verbeteringen. Dit kan per mail 

via het secretariaat: info@bata-dorp.nl 

 

 

 

   In deze Nieuwsbrief te lezen 

1. Actuele Highlights 

2. Batadorp 'Cultuurhistorisch Erfgoed' 

3. Verbeterplan Speelplekken Batadorp 

4. Verbetering Verkeersveiligheid 

5. Bestrijding Geluidsoverlast 

6. Burendag 2012 

7. Halloween 2012 

8. Veiligheid in de wijk 

9. Diverse Aandachtspunten 

10. Contact Leden Bewonersoverleg 
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1.   Actuele Highlights 

���� Activiteiten van de Buurtvereniging 

���� Burendag met vossenjacht, barbecue en loterij ook dit jaar een 

groot succes; maar wat was het koud 

���� Wordt Halloween in het donker dit jaar ook een groot succes ? 

���� Batadorp Cultuurhistorisch Erfgoed 

���� Op 19 mei werd er een rondleiding door het Batadorp gehouden 

voor raadsleden en wethouders "Andere kijk op het Batadorp" 

���� Ook rondleidingen tijdens de Open Monumentdagen 

���� Op 6 oktober was de nieuwe burgemeester 'Anton van Aert' en 

raadslid 'Marja van Leeuwen' op bezoek in het Batadorp; er was 

een rondleiding door het 'oude gedeelte' van het Batadorp en 

bezoek aan het grote speelveld aan de Zwikkerstraat, waar 

binnenkort de Natuurspeeltuin gerealiseerd wordt 

���� De procedure om tot beschermd dorpsgezicht te komen is 

opgestart 

���� Om een goede communicatie tussen de bewoners en de 

gemeente te bevorderen is een Klankbordgroep opgericht 

���� Veiligheid 

���� Onderaan het fietspad komend vanaf de Beatrixbrug is het 

voorrangsbord geplaatst en zijn de haaientanden aangelegd 

���� Afbakening met paaltjes en rood/witte kettingen van de 

speelplek bij hoek Batalaan en Wilhelminakanaalstraat moet 

nog steeds gebeuren 

���� Kruispunt Bataweg en Batabrug vraagt om maatregelen; flinke 

botsingen tussen auto's en verkeerslicht niet optimaal afgesteld 

���� Verbeterplan Speelplekken Batadorp 

���� De gemeente heeft in juni het besluit genomen om Verbeterplan 

Speelplekken Batadorp te steunen 

���� Rabobank sponsort dit plan met € 15.000,- en de gemeente legt 

naast de toezegging van het leveren van een aantal diensten hier 

nog eens € 5.000,- bovenop 

���� Na veel vertraging is de uitvoering  deze maand gestart 
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2.   Batadorp 'Cultuurhistorisch Erfgoed' 

Vanaf begin dit jaar tot nu zijn er in relatie tot dit onderwerp een flink 

aantal gebeurtenissen de revue gepasseerd, zoals: 

o Wijkavond NH Hotel op 25 januari; presentatie door de twee auteurs 

van het gelijkluidende boekje "BATADORP ruimtelijke en 

cultuurhistorische verkenning" 

o Wijkavond NH Hotel op 7 maart; beantwoording van de meest 

voorkomende vragen van de bewoners 

o Het Bewonersoverleg heeft op 19 mei een rondleiding georganiseerd 

door het 'oude gedeelte' van het Batadorp voor raadsleden en 

wethouders, onder het motto "Andere kijk op Batadorp" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ook tijdens de twee Open Monumentendagen was het Batadorp van 

de partij, stond er een bemande tent op het Europaplein en werden 

er rondleidingen georganiseerd; goede opkomst en positieve reacties 

o Op 6 oktober werd het Batadorp vereerd met een bezoek van de 

nieuwe burgemeester Anton van Aert en raadslid Marja van Leeuwen. 

Het Bewonersoverleg verzorgde een rondleiding door het 'oude deel' 

van het Batadorp, in de regen, en werd er door Thieu van der Sangen, 

in zijn 'oude' woning Batalaan 5, koffie en 'Batataart' aangeboden. 
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Aansluitend werd nog een kort bezoek gebracht aan het grote 

speelveld aan de Zwikkerstraat, waar zeer binnenkort de aanleg van 

de Natuurspeeltuin komt (ondertussen is de realisatie al begonnen) 

o Ondertussen is er voor de bevordering van een goede communicatie 

tussen de bewoners van het Batadorp en de gemeente de 

zogenaamde 'Klankbordgroep' opgericht, te weten: 

���� Susanne Dumoulin (bewoner oude woning) 

���� Liseth van den Dungen (bewoner oude woning) 

���� Bart de Groot (bewoner oude woning) 

���� Joëlle Kastelijn (bewoner oude woning, lid BO) 

���� Tjeerd Veenstra (bewoner oude woning, lid BO) 

���� Rejo de Roos (bestuur BO) 

���� Hans Schulte (bestuur BO, coördinator Klankbordgroep) 

De eerste bijeenkomst tussen de Klankbordgroep, gemeente, 

vertegenwoordiger van Bata Industrials en de auteurs van het boekje, 

heeft plaats gevonden op 13 september. De tweede bijeenkomst is 

gepland voor 1 november a.s. en na deze volgt er nog een derde 

bijeenkomst. Na al deze bijeenkomsten wordt er door de gemeente 

een wijkavond georganiseerd om de bewoners weer te informeren. 

Doelstelling van deze bijeenkomsten is om tot overeenstemming te 

komen over de inhoud van het BKP (Beeld Kwaliteit Plan) en de 

Welstand Criteria die op hun beurt weer moeten leiden tot de nieuwe 

bestemmingsplannen van Breeven en het Batadorp. Deze nieuwe 

bestemmingplannen moeten inhoudelijk de kenmerken van het 

'beschermde dorpsgezicht' a.h.w. letterlijk beschermen en borgen. 

o Op 18 september 2012 heeft RCE (Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed) het "Aanwijzingsvoorstel beschermd dorpsgezicht Batadorp" 

aan de gemeente Best laten toekomen. Binnen 16 maanden na deze 

datum valt een besluit van het Rijk over deze aanwijzing te 

verwachten. 

 

Ook hier geldt weer: Bewoners: Maak over dit onderwerp uw ideeën, 

wensen of vragen kenbaar en neem gerust contact op met een van de 

leden van de Klankbordgroep. 
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3.   Verbeterplan Speelplekken Batadorp 

Na een relatief lange voorbereiding, die veel weg had van een 

slak die tegen een paal omhoog kruipt (overdag 3 m omhoog 

en in de slaap 's nachts weer 2 m naar omlaag), is er op dit 

moment met de uitvoering van het Verbeterplan een begin 

gemaakt. 

Zie hieronder de gebeurtenissen tot nu toe: 

o In december 2011 was er een goed overleg tussen 

de werkgroep 'Verbeterplan Speelplekken' en de 

wethouder Ine Meeuwis 

o Eveneens in december 2011, ontvangst van een 

prijs van het Groene Goud t.w.v. € 1.000,- 

o In februari 2012 ontvangst van een prijs bij "Kern 

met Pit" van de KNHM eveneens t.w.v. € 1.000,- 

(Uitkering van de prijs als een deel van het plan 

voor begin december gerealiseerd is) 

o Ter illustratie van dit Verbeterplan heeft de werkgroep een maquette 

gemaakt en die op talrijke momenten en tijdens talrijke gesprekken 

ten toon gesteld 

o Tijdens voorjaar 2012 volgen er tussen de werkgroep en de 

gemeente, o.a. Integrale Wijkontwikkeling, een aantal gesprekken 

o De gemeente neemt in juni 2012 het besluit om de realisatie van dit 

Verbeterplan Speelplekken Batadorp te steunen 

o Eveneens in juni ontvangt het Bewonersoverleg van de Rabobank het 

geweldige sponsorbedrag van € 15.000,- . De gemeente legt naast de 

toezegging van het leveren van een aantal diensten, ter waarde van 

ongeveer € 5.000,-, hier nog eens € 5.000,- bovenop 

o In de vakantie periode is er helaas veel tijd verloren gegaan, denk aan 

de slak. Een slak heeft soms ook een voordeel: Eenmaal boven op de 

paal glijdt ze ook 's nachts niet meer naar beneden 



 

7 

o De werkgroep bestaat op dit moment uit vier leden, te weten: 

���� Nathalie Scharten-Knape 

���� Joëlle Kastelijn 

���� Hans Schulte 

���� Rejo de Roos (projectleider uitvoering) 

o Er is besloten om het Verbeterplan te faseren en de aanleg van de 

Natuurspeeltuin met prioriteit als eerste uit te voeren; hiervan zijn de 

eerste stappen tot realisatie gezet en zichtbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment worden wij gesponsord door een relatief groot aantal 

bedrijven. 

Om dat inzichtelijk te 

maken is er zoals gebrui-

kelijk een bord geplaatst bij 

het begin van het grote 

speelveld op de hoek van 

de Zwikkerstraat met de 

Stanserstraat. 

Het bord is tevens voorzien 

van een foto van de 

maquette om te laten zien 

hoe het er uiteindelijk uit 

gaat zien. 
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4.   Verbetering Verkeersveiligheid 

Wij hebben er lang op moeten wachten. Maar dan toch, met enige 

vertraging, is er onder aan het fietspad dat naar beneden komt vanaf de 

Beatrixbrug door de gemeente een voorrangsbord geplaatst en zijn er 

haaientanden aangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie hieronder de lijst van de nog bestaande verkeersproblemen waar het 

Bewonersoverleg zich sterk voor maakt om die ook op te lossen: 

o De regelmatig te hoge snelheid binnen het Batadorp, waar de 30 km 

zone ingesteld is.; voorlopig wil de gemeente niet in een oplossing van 

dit probleem investeren, door bijvoorbeeld het Batadorp ook in te 

richten als een 30 km zone 

o De nieuwe VRI (Verkeersregelinrichting) bij het kruispunt Batabrug, 

Bataweg en Europaplein is in vergelijk met de oude VRI significant 

anders afgesteld. Bij de oude VRI, aldus enkele bewoners, gebeurde er 

nooit wat. Na in gebruikneming van de nieuwe VRI zijn er al diverse 

ongelukken gebeurd. Het gaat hier om zware botsingen tussen auto's, 

waarbij een afslaande auto botst met de rechtdoorgaande. 

Gesprekken met de gemeente hebben nog niets opgeleverd. De 

afstelling, volgens de gemeente, is de landelijke norm en bevorderd 

goede doorstroming van het verkeer. Zie de foto waar een van de 

twee auto's zelfs over de zeer hoge wegrand is geramd en pas over 

het fietspad en stoep tegen de leuning van de brug tot stilstand is 
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gekomen. Goede doorstroming? Een botsing tussen twee auto's op 

het kruispunt, als het bij blikschade blijft, is tot daar aan toe, maar als 

er auto's over het fietspad en stoep knallen is dat zeer beangstigend. 

Hier maken de bewoners en de ouders van het Batadorp zich ernstige 

zorgen over. De bewoners maken gebruik van dit fietspad en stoep en 

het zijn hun kinderen die hierover naar school gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Een afbakening, met paaltjes en rood/witte kettingen er tussen, van 

de speelplek bij hoek Batalaan en Wilhelminakanaalstraat is al 

toegezegd, maar de uitvoering gaat moeizaam; dit moet net zo 

worden als bij de speelplek in de Wilhelminakanaalstraat 
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o De gemeente Oirschot gaat binnenkort de weg Erica en fietspad er 

langs opknappen. Wordt de levensgevaarlijke situatie door het veel te 

smalle fietspad aan beide zijden in de Erica tunnel ook aangepakt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 22 oktober heeft het Bewonersoverleg, van de gemeente Oirschot, de 

informatie ontvangen dat in de nieuwe situatie een dubbel fietspad vlak 

langs het kanaal is gepland onder het A58 viaduct over het kanaal. De A1 

tekening van dit plan ligt ter inzage bij de secretaris van het BO. 

 

5.   Geluidsoverlast 

Binnenkort komt de gemeente met de eerste evaluatie van de geluids-

meetpalen. Zie hieronder de groene lijn van de LAeq op een willekeurige 

dag (etmaal) van het meetpunt in de Looierstraat. Verticale as is dB(A) 

tegen de tijd (4 uren) op de horizontale as. 

 
60 dB(A) 

 

55dB(A) 

 

50 dB(A) 

 

45 dB(A) 

 

40 dB(A) 

 
 12:00 20:00 04:00 12:00 
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Gedurende de nacht daalt de geluidsherrie tot waarden tussen de 40 en 

45 dB(A) en in de vroege ochtend stijgt de geluidsherrie LAeq tot rond de 

55 dB(A). Op deze dag zelfs tot 60 dB(A). De waargenomen geluidspieken 

LAmax, van dit meetpunt, kunnen oplopen tot waarden net onder de 100 

dB(A). In het evaluatiegesprek met de gemeente moet blijken hoe we 

deze getallen kunnen interpreteren en hoe het beste er mee om te gaan. 

 

6.   Burendag 2012 

Op zaterdag 23 september kon het niet beter voor de bewoners van het 

Batadorp: met prachtig weer Burendag vieren met elkaar. In de middag 

werd Burendag 2012 door de Buurtvereniging afgetrapt. Meer dan 40 

deelnemers wandelden tijdens de vossenjacht door het dorp, op zoek 

naar ‘vossen’ om vervolgens vragen goed te beantwoorden. Een aantal 

‘vossen’ hadden zich ludiek verkleed en verstopt in de wijk. Er zat een 

brandweerman op het dak, een soldaat achter de bosjes, een 

buikdanseres op een berg, een roodharig wezen tussen de bomen en een 

bijzondere vrouw op een bankje. In de tuin van Batalaan 12 zat een jonge 

dame en heer te genieten in het zonnetje. De winnaars van de 

vossenjacht kregen een mooie prijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het grote speelveld aan de Zwikkerstraat stond een mooie grote 

partytent met muziek en bar te wachten op iedereen die alle vossen had 

gevonden en aansloot om te genieten van een heerlijke barbecue. Voor 
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de kinderen stond er een groot springkussen om zich op uit te leven. 

Ruim 70 bewoners van het Batadorp hebben genoten van voldoende 

eten en drinken, een spannende loterij en muziek om lekker op te 

dansen. Burendag 2012 was helemaal compleet. En gelukkig was er een 

vuurtje om je aan te warmen in de steeds kouder wordende nacht. 

 

7.   Halloween 

Ook dit jaar organiseert de Buurtvereniging weer een griezelavond. Als 

deze Nieuwsbrief in de brievenbus rolt is het griezelen net gebeurd of 

moet het nog net beginnen. Zie een foto van twee jaar geleden. 
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8.   Veiligheid in de Wijk 

In het afgelopen half jaar hebben er twee inbraken plaats gevonden en 

een poging tot inbraak, nota bene door het wegbreken van de glaslatten. 

Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Maakten we ons vroeger al druk om 

een gestolen fiets en waren inbraken een hoge uitzondering, dat is nu niet 

meer zo. Denk niet het Batadorp is veilig, hier wordt niet ingebroken. 

Inbraken gebeuren overal. Zie hieronder een oproep van Ine Kox, onze 

wijkagent, om opsporingen bij eventuele inbraken te vergemakkelijken. 

Beste bewoners, 

Afgelopen week (dat was in juni 2012) was ik aanwezig bij jullie 

Bewonersoverleg. Ik stelde daar de vraag of er bij het BO ook een 

behoorlijk representatief e-mailbestand bestaat. Dat is niet het geval, zo 

vertelde men mij. Dat is best jammer, vind ik. Zoals jullie konden lezen, 

hoort Villawijk/Koekoekbos ook tot mijn zorggebied. In april is daar enige 

malen ingebroken. Via het BO Villawijk/Koekoekbos mocht ik een mail 

rondsturen. Op deze wijze bereikte ik een groot deel van de bewoners van 

de wijk en kon ik hen vragen stellen over verdachte figuren en voertuigen, 

maar ook tips geven. Ik ontving daarop allerlei positieve reacties. Voor mij 

was dit een goede manier om snel informatie te krijgen en te geven. 

Misschien kunt u eens in overweging nemen of dit ook iets is voor het 

Batadorp? Natuurlijk is zo'n e-mailbestand voor het bewonersoverleg in 

1e instantie bedoeld om allerlei andere info te verspreiden onder haar 

bewoners. Voor mij was het in elk geval erg makkelijk om op deze manier 

te kunnen communiceren met de bewoners.  

 

 Met vriendelijke groet, 

 Ine Kox (Wijkagent) 
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Als Bewonersoverleg sluiten wij ons aan bij deze oproep en gaan wij 

binnenkort met een speciale Flyer uw attentie hiervoor vragen. 

 

 

9.   Diverse Aandachtspunten 

 

• Bewonersoverleg Batadorp wordt een stichting 

Net als een aantal andere Bewonersoverleggen van Best heeft ook 

het Bewonersoverleg Batadorp een procedure opgestart om een 

stichting te worden. Dit heeft vele voordelen, zoals verzekerings-

technisch, juridische aansprakelijkheid, etcetera. Wij geven u 

hierover in de volgende Nieuwsbrief meer informatie. 

• Best in Dialoog wordt georganiseerd op 2 november a.s. 

Alle mensen uit de samenleving, organisaties, bedrijven en 

instellingen zijn van harte welkom om mee te doen. Je kunt een tafel 

bij je thuis of je bedrijf ter beschikking stellen (gastvrouw/-heer), je 

opgeven als deelnemer aan de dialoog of als gespreksbegeleider. 

Ook zijn vrijwilligers om mee te helpen bij de organisatie van harte 

welkom. Een dialoog kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder 

deelnemers. We nodigen dan ook iedereen in Best van harte uit mee 

te doen. Er is nu nog ruimte aan de dialoogtafels. 

Hoe kunt u meedoen aan de Dag van de Dialoog op 2 november? 

Ga naar de link hieronder en meld u aan: 

http://www.eventbrite.com/org/2701966288 
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10.   Contact Leden Bewonersoverleg 

 

Rejo de Roos 377859 Europaplein 11 

 (Voorzitter)  

Hans Schulte 329303 Looierstraat 28 

 (Secretaris)  info@batadorp.nl 

Willie van de Sande 396839 Batalaan 2
e
 

 (Penningmeester)  

Nathalie Scharten-Knape 313199 Batalaan 24 

Theo van Eert 391688 Batalaan 14 

Joëlle Kastelijn 397639 Wilhelminakanaalstraat 8 

Ad van Laarhoven 395675 Looierstraat 1 

Antoin Rommelse 397607 Looierstraat 22 

Ludo Rommelse 397736 Amsterdamsestraat 20 

Tjeerd Veenstra 850396 Europaplein 13 

Ine Kox (Wijkagent) 

Algemene klachten 360360 Gemeentewerf 

Politie Best 0900-8844 

 

 
 

 

 

 

 

Als er bewoners zijn die de foto op de achterzijde van deze Nieuwsbrief kunnen 
dateren, dan gaarne contact opnemen met een van de leden van de Klankbordgroep 
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