
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Nr. 48    //    08 februari 2014 

 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan   en 

 Welstandscriteria Beschermd Batadorp 

Zoals door de gemeente gepubliceerd in Groeiend Best en vermeld in onze laatste Nieuwsbrief liggen 

deze plannen vanaf 8 januari tot en met 18 februari ter inzage op het gemeentehuis en via de link: 

  http://www.gemeentebest.nl/bouwen/bestemmingsplannen/batadorp.html 

In de plannen wordt verwezen naar het Beeldkwaliteitplan Batadorp. Zie hiervoor de link: 

 http://www.gemeentebest.nl/wonen/wijken/batadorp.html 

Als bewoner van het Batadorp bent u belanghebbende en kunt u op deze plannen gedurende de 

inzageperiode uw zienswijze kenbaar maken. Een zienswijze in het algemeen noemt en beschrijft de 

punten in de plannen waar u het niet of gedeeltelijk niet mee eens bent. Dit kan schriftelijk door een 

brief met uw zienswijze - voor 18 februari - te richten aan: 

 Gemeenteraad van de Gemeente Best 

 Postbus 50 

 5680 AB Best 

Het Bewonersoverleg Batadorp stelt ook een zienswijze op en gaat deze indienen. Onze zienswijze gaat 

hoofdzakelijk over een aantal grove fouten, over punten die strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel en 

over punten die te scherp geformuleerd zijn. Denk hierbij o.a. aan erfafscheidingen, achteruitbouw bij 

hoekpercelen, daktrimmen, rolluiken, hoogte fabrieksgebouwen e.d. 

Wij willen onze zienswijze ter beschikking stellen aan bewoners om deze als basismodel te gebruiken. U 

kunt dan, al of niet gedeeltelijk en al of niet met toevoeging van persoonlijke bezwaarpunten, uw eigen 

zienswijze samenstellen en indienen. Als u hiervan gebruik wilt maken gaarne opgeven via een mail 

naar info@batadorp.nl of rechtstreeks bij een van de leden van het Bewonersoverleg, met vermelding 

van uw naam, adres, E-mail en of u onze zienswijze digitaal of als brief wilt ontvangen. Denk aan de 

inleverdatum: voor 18 februari per post of uiterlijk op 18 februari aan de balie van gemeentehuis. 

Ludo Rommelse Amsterdamsestraat 20 (397 736) Joëlle Kastelijn Wilhelminakanaalstr. 8 (397 639) 

Ad van Laarhoven Looierstraat 1 (395 675) Willie van de Sande Batalaan 2E, (396 839) 

Theo van Eert Batalaan 14 (391 688) Antoin Rommelse Looierstraat 22, (397 607) 

Tjeerd Veenstra Europaplein 13 (850 396) Hans Schulte Looierstraat 28 (329 303) 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het Bewonersoverleg. Wij helpen u graag verder. 

-----   Stichting Bewonersoverleg Batadorp  /  KvK:  56652909   -----  


