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Informatie avond over 'Groene mantel met rode knopen' 

De ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knopen' heeft vanaf 6 juni t/m 21 juli op het 

gemeentehuis ter inzage gelegen en is nu nog ter inzage op de website van de gemeente. 

http://www.gemeentebest.nl/nieuws/2014/07/21/ontwerp-structuurvisie-groene-mantel-met-rode-knopen 

Het plangebied van deze structuurvisie beslaat het gedeelte aan de zuidrand van Best. Het betreft 

hier het gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal tot aan de grens met Eindhoven, Son en 

Oirschot uitgezonderd het gebied dat binnen de bebouwde kom valt. De gemeente Best wil de 

aanduiding “integratie stad-land” vanuit de Verordening Ruimte 2014 aangrijpen om het 

plangebied te structureren en de belevingswaarde ervan te versterken. 

Het doel van de voorliggende partiële herziening is: het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig 

gebied aan de zuidzijde van de kern van Best door de gewenste samenhang van rood (bebouwing) 

en groen (landschap) te benoemen, waarbij rode ontwikkelingen (rode knopen) mogelijk kunnen 

worden gemaakt met daarbij nadrukkelijk een bijdrage aan de samenhangende, kwalitatieve en 

natuurlijke groenzone; de “groene mantel”. 

De structuurvisie geeft, voor de korte en/of lange termijn, in het plangebied de 

omvang en locaties aan van ontwikkelingen van bebouwingen en groenzones. 

De wijken Villawijk/Koekoekbos en het Batadorp maken deel uit van dit plangebied. Het BO 

Villawijk/Koekoekbos en BO Batadorp hebben hierover al een informatief gesprek gevoerd met de 

gemeente en op de structuurvisie gereageerd met een schriftelijke inspraakreactie. Verder hebben 

wij de gemeente gevraagd om een informatieavond te organiseren voor alle bewoners van onze 

twee wijken en andere belanghebbenden. De mogelijke impact van deze structuurvisie voor 

Villawijk/Koekoekbos is groot en voor het Batadorp wat minder. Deze avond wordt gehouden op: 

 Dinsdag 9 september a.s. om 19:30 uur in het gemeentehuis 

De gemeente geeft inzicht over de inhoud van deze structuurvisie en er is gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Om een idee te hebben hoeveel bewoners in het Batadorp belangstelling 

hebben voor deze avond gaarne aangeven via een mail naar info@batadorp.nl of telefonisch: 

 Ludo Rommelse Amsterdamsestraat 20 (397 736) 

 Ad van Laarhoven Looierstraat 1 (395 675) 

 Hans Schulte Looierstraat 28 (329 303) 

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


