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Ontwerpbestemmingsplan  Batadorp  en  Welstandscriteria 

Beschermd Batadorp  zijn formeel ingetrokken 

Via een brief heeft de gemeente u vorige week geïnformeerd dat het college besloten heeft om het 

Ontwerpbestemmingsplan Batadorp en Welstandscriteria Beschermd Batadorp formeel in te trekken. 

Bovendien heeft de gemeente de huidige plannen de status van concept gegeven en een conceptfase 

ingelast. U wordt door de gemeente uitgenodigd om tijdens deze fase in gesprek te gaan. Wij roepen de 

bewoners op om hier gebruik van te maken. Het Bewonersoverleg maakt hier ook gebruik van en zal 

daarnaast, tevens zijn tot dusver opgestelde zienswijze indienen. 

U kunt zich tot 28 februari bij de gemeente aanmelden voor een gesprek. Het is aannemelijk dat de 

plannen deels worden aangepast. De plannen, nu met status Concept, zijn nog steeds te vinden onder: 

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

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

 

 

Ontwerpbestemmingsplan Bochtverbreding 

Beatrixkanaal en Wilhelminakanaal ligt ter Inzage 

Tevens ligt er vanaf 5 februari t/m 18 maart 2014 het Ontwerpbestemmingsplan 'Bochtverbreding 

Beatrixkanaal en Wilhelminakanaal' ter inzage op het gemeentehuis en via de link: 

http://www.gemeentebest.nl/bouwen/bestemmingsplannen/bochtverbreding-wilhelminakanaal.html 

De bocht bij de twee kanalen wordt ten koste van de oever langs de Bataweg 40 m breder. Hierdoor 

wordt het mogelijk dat er langere boten kunnen varen (nu 63 m straks 110 m) met een grotere lading 

(nu 550 ton straks 900 ton). Wij verwachten dat de geluidshinder/trillingen langs de kanaalzone 

aanzienlijk zal toenemen. Als bewoner van het Batadorp bent u belanghebbende en kunt u gedurende 

de inzageperiode uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk door voor 18 maart 2014 een brief 

te richten aan de Gemeenteraad van de Gemeente Best,  Postbus 50,  5680 AB Best. Zie ook de link: 

http://www.rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2013/juli2013/aanpassing_vaarroute_veghel__eindhoven_in_zicht.aspx 

Het Bewonersoverleg Batadorp stelt ook een zienswijze op en gaat deze indienen. Is er iemand in het 

Batadorp die hierin kennis van zaken heeft? Dan gaarne contact opnemen met het Bewonersoverleg. 

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


