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  In dit Nieuwsbulletin te lezen 

1. Actuele Highlights 

2. Natuurspeeltuin 

3. Samen op ons Best 

4. Verkeersveiligheid 

5. Geluidsoverlast 

6. Slowlane 

7. Batalaan 12 

8. Diverse Aandachtspunten 

9. Contact Leden Bewonersoverleg 

  1.   Actuele Highlights 

���� Resultaat bijeenkomst "Samen op ons Best" 13 oktober 2016 

bemoedigend, eerste stap burger- en overheidparticipatie 

���� Vierde jaarrapport Geluidmeetnet gepubliceerd 

���� Extra rapport Geluidmeetnet van 29 mei t/m 15 juni ivm nieuw 

asfalt landingsbaan Eindhoven Airport eveneens gepubliceerd 

���� VRI Batabrug deels aangepast 

���� Batalaan 12 is verkocht en heeft nieuwe eigenaar 

���� Sportcenter Spear verhuist naar Batacomplex 

���� Hernieuwde Website BO Batadorp in de lucht 

     www.batadorp.nl 
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  2.   Natuurspeeltuin 

Zoals reeds vermeld in ons vorig Nieuwsbulletin zijn er een aantal 

reparaties en verbeteringen uitgevoerd, deels door de gemeente en 

deels door het Bewonersoverleg en bewoners. Zoals, reparatie 

waterpomp, reparatie poort voetbalveld, plaatsing extra hekjes boven 

op de bult aan weerszijden van de rioolbuis, reparaties trapjes tegen 

de bult, plaatsing fietsenrekken, plaatsing twee extra bankjes en 

alvast één dak van Wickeytoestel voorzien van bitumen dakplaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste dak Wickeytoestel  is klaar 

De andere twee daken worden binnenkort onder handen genomen. 

  3.   Samen op ons Best 

Het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen), de 

Bewonersoverleggen, inwoners en medewerkers van de gemeente 

Best hebben samen de notitie 'Samen op ons Best' gemaakt. Bij de 

notitie hoort ook een uitvoeringsprogramma. Daarin staan diverse 

acties. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een platform voor 

online ontmoeten en samenwerken. Een andere actie is het 
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veranderen van houding en gedrag van de gemeente, waarvoor de 

gemeente, samen met inwoners, de medewerkers wil trainen. Op 13 

oktober jl zijn deze acties verder toegelicht en is er een start gemaakt 

met het uitwerken van een aantal acties samen met elkaar. De 

gekozen acties kort samengevat: 

 

1. Vernieuwende communicatie- en participatiemiddelen. 

2. Gereedschapkist: Wie is waarbij betrokken. 

3. Nieuwe financiële instrumenten 

4. Digitaal platform 

5. Dienstverleningsvisie uitwerken 

6. Werksessies met ambtenaren 

7. Regelgeving verminderen 

8. Resultaat van acties meten 

Ondertussen worden de actiegroepen geformeerd en beginnen deze 

binnenkort de acties verder vorm te geven. Tevens is er een 

stuurgroep benoemd met o.a. voorzitter GOEB, de gemeente en 

inwoners. Over de voortgang houden wij u op de hoogte. 

  4.   Verkeersveiligheid 

Verkeerslichten Batabrug 

Al jarenlang zijn de groentijden voor de langzaam overstekende 

fietsers en voetgangers te kort en zijn de groentijden voor fietsers 

onregelmatig en inconsistent. Na vijf jaar was het pas mogelijk om met 

de gemeente hier inhoudelijk over te praten. In 2016 zijn in juli en 

september inhoudelijk goede gesprekken gevoerd. Na het eerste 

gesprek heeft de gemeente de Groentijd voor voetgangers (oversteken 

van de Bataweg) verlengd van 7 naar 10 seconden. Andere 

aanpassingen zijn met de huidige Software en Hardware niet zonder 

meer mogelijk. Er is overeengekomen om hiermee te wachten tot de 
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aanleg van de Slowlane waar dit verkeerslicht een belangrijke rol 

vervult. Mits de aanleg niet heel lang op zich laat wachten. Het gaat 

dan nog om: 

1. Langere groentijd (12 seconden) voor langzame voetgangers 

(Oversteeksnelheid 0,8 m/s) 

2. Plaatsing extra drukknop op middeneiland voor (zeer) trage 

voetgangers (Oversteeksnelheid 0,5 m/s) 

3. Langere groentijd (12 seconden) voor trage fietsers voor de 

enkelvoudige oversteken van Bataweg en Europaplein 

4. Afstelling Rateltikker hard genoeg voor visueel gehandicapten 

en zacht genoeg voor omwonenden 

Ook hierover houden wij u op de hoogte. 

  5.   Geluidsoverlast 

Meetrapporten Geluidmeetnet 

• Enkele weken geleden is het 4
de

 jaarrapport van geluidmeetnet 

over de afgelopen vier opeenvolgende jaren, periode 01-02-2013 

t/m 01-02-2016, als concept gepubliciteerd. 

• Tevens is het concept rapport over de periode 29 mei t/m 15 juni 

2016 gepubliceerd. In deze periode van zes weken is van 

Eindhoven Airport de start- en landingsbaan voorzien van nieuw 

asfalt. Vanaf twee weken ervoor, twee weken tijdens de 

werkzaamheden en de twee weken erna. 

Binnenkort gaat Bewonersoverleg Batadorp en Villawijk/Koekoekbos 

met de gemeente en geluidmeetnet aan tafel om deze rapporten te 

bespreken. De Conceptrapporten zijn te vinden op: 

   www.batadorp.nl  →  Onderhanden  → Geluidmeetnet 
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In het volgend Nieuwsbulletin gaan wij uitgebreid in op de 

bevindingen in deze rapporten. Bovendien is de terugkoppeling van 

dit gesprek ook binnenkort te zien op de (hernieuwde) website. 

Nieuw BVM2 

Een vertegenwoordiging van het Bewonersoverleg was 19 november 

aanwezig bij een bijeenkomst in Knegsel waar allerlei zaken, die nu 

maar vooral in de toekomst met Airport Eindhoven te maken hebben, 

werden gepresenteerd.  

Het idee is geboren dat de huidige geluidskritische platforms voor de 

periode na 2020 gezamenlijk optreden en de krachten gaan bundelen. 

Zoals De 10 Geboden, B-O-W, BMF (Brabantse Milieu Federatie), Geen 

Vluchten na elven en andere belangen- c.q. deelactiegroepen. 

BVM2 staat voor     Beraad  "Vlieghinder Moet Minder" 

Er ligt het plan om in voorjaar 2017 het Startmanifest te lanceren. 

Voor het vervolg houden wij u op de hoogte. 

Innova A58 

Zoals reeds vermeld in ons vorige Nieuwsbulletin wil het Rijk de A58 

weer verbreden, nu naar 2 keer drie rijstroken tussen Eindhoven en 

Tilburg en deels tussen Tilburg en Breda. De uitvoering van deze 

verbreding begint al in 2020. Op dit moment worden hiervoor door 

RWS (Rijkswaterstaat) plannen ontwikkeld. De verbreding heeft ook 

consequenties voor de aansluiting Best. Deze zal richting Oirschot 

opgeschoven worden. Zodoende wordt het op beide rijbanen mogelijk 

om extra en langere weefstroken aan te leggen. 

Dat houdt in, zoals de concept plannen er nu bij liggen dat bij het 

viaduct over Beatrixkanaal de A58 verbreed wordt richting noorden als 

ook richting zuiden. Op twee bijeenkomsten hebben wij al aangegeven 

dat door deze verbreding een hogere geluidsbelasting voor het 

Batadorp onacceptabel is. Wij houden u op de hoogte. 
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  6.   Slowlane 

In eerdere Nieuwsbulletins hebben wij bericht dat de Slowlane zou 

lopen aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal. Langs de Bataweg, 

langs De Dieze, oversteken bij de Eindhovenseweg Zuid en verder 

langs de Terraweg en Ekkerswijer (dit gedeelte ligt er al). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slowlane aan de Zuidzijde van Wilhelminakanaal 

Het college heeft het plan om de Slowlane aan de noordzijde van het 

Wilhelminakanaal te laten lopen. Om dit te realiseren komen er o.a. 

verkeerstechnische problemen om de hoek kijken. Met name de 

aanleg van de Slowlane over de Batabrug en de aansluiting aan het 

reeds gerealiseerde deel aan de Terraweg. Ook financieel is de 

noordzijde minder aantrekkelijk. Op dit moment heeft de gemeente 

hierover een second opinion vraag uitstaan bij een onderzoekbureau. 

Zodra er meer duidelijkheid is wordt BO Batadorp en BO Villawijk / 

Koekoekbos hierover geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte. 

 



 

8 

  7.   Batalaan 12 

Al tien jaar is Batalaan 12 met enige regelmaat in het nieuws. In 2006 

lancering absurd plan van de gemeente om hier 16 appartementen te 

bouwen. In 2009 plan in de ijskast. In 2012 plan van tafel. In 2016 deel 

van Beschermd Dorpsgezicht. Tien jaar lang bewoond door antikraak 

bewoner(s). Vermoedelijk is dit de laatste keer dat wij in de 

Nieuwsbrief aandacht besteden aan Batalaan 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batalaan 12 (nog) met witte poort 

Per 5 december heeft Batalaan 12 een nieuwe eigenaar. Er wordt al 

hard gewerkt aan het pand en het erf. Voor Batalaan 12 gelden 

dezelfde regels die van toepassing zijn voor de woningen die liggen in 

het gebied van het Beschermde Dorpsgezicht. 
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  8.   Diverse Aandachtspunten 

Mutaties Bewonersoverleg 

Sedert enkele maanden mogen wij Hendrik Kuiper als nieuw lid van 

het Bewonersoverleg welkom heten. Hendrik stelt zich voor. 

Ik ben Hendrik Kuiper 36 jaar oud, getrouwd met Petra (35) en samen 

hebben we een dochter Sophia van 6 jaar oud. Misschien dat je me al 

een keer hebt zien lopen met onze hond (Boxer) Cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik met Cesar 

Wij wonen nu sinds begin September in het Batadorp op de 

Internaatstraat 3. Hiervoor hebben we gewoond op de Klompenmaker 

in de wijk De Leeuwerik. Wij zijn hier naartoe verhuisd vanwege de 

ruimte en de rust die het Batadorp te bieden heeft, maar ook 

vanwege de mooie garage bij ons huis. Mijn hobby’s hebben namelijk 
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wat ruimte nodig, die ik in het vorige huis niet had. Ik doe graag 

mountainbiken, maar heb ook een oude Ford Escort (1968) en een 

motor, welke ik graag allemaal binnen heb staan. 

Na mijn studie HTS Werktuigbouwkunde ben ik gaan werken bij VDL, 

waar ik tot op heden nog steeds werk. In mijn dagelijks werk geef ik 

leiding aan een team werkvoorbereiders in een toeleveringsbedrijf in 

plaatwerkdelen en licht constructiewerk. 

Hernieuwde Website 

De hernieuwde website www.batadorp.nl is in de lucht. Wij houden 

ons aanbevolen voor op- en aanmerkingen ter verbetering van de 

website. Ook als u ideeën hebt voor artikelen, foto's ed, die voor de 

website interessant kunnen zijn, geef ze door. Daarnaast nemen wij 

ons voor om voortaan de website beter up to date te houden. Een 

goed voornemen voor het nieuwe jaar. 

Sportcenter Spear 

Sportcenter Spear gaat per 2 januari 2017 verhuizen van De Dieze 

naar het Batacomplex. En wel naar de begane grond van het derde 

Batafabrieksgebouw aan het Europaplein. Auto's kunnen voor het 

gebouw parkeren. Parkeerplaats bereikbaar via slagboom. De ingang 

van Spear is aan de achterzijde van het gebouw.  
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Wijkbudget Batadorp 

In 2016 heeft Batadorp twee buurtbudgetten aangevraagd bij de 

gemeente en toegewezen gekregen: 

1. Aanvraag van BO voor Service en verzekering AED € 111 

2. Aanvraag van BV voor Burendag met MMK € 927 

Voor 2017 is het beschikbare budget weer minder en vergelijkbaar met 

het jaar 2015. Wij houden u hierover op de hoogte. 

 

 

  9.   Contact Leden Bewonersoverleg 

Hans Schulte (Secretaris, 329303 Looierstraat 28 

 Webmaster)  info@batadorp.nl 

Ludo Rommelse (Penningmeester) 397736 Amsterdamsestraat 20 

Antoin Rommelse 397607 Looierstraat 22 

 (2
e
 Penningmeester) 

Theo van Eert 391688 Batalaan 14 

Leon Huskes 372050 Stanserstraat 2 

Ad van Laarhoven 395675 Looierstraat 1 

Hendrik Kuiper 0621891082 Internaatstraat 3 

Hans Giroldi (Wijkagent) 

Algemene klachten 14 0499 Gemeentewerf 

Politie Best 0900-8844 
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Wij Wij Wij Wij wensen u een prettig kerstfeestwensen u een prettig kerstfeestwensen u een prettig kerstfeestwensen u een prettig kerstfeest    
en een gezond en gelukkig Nieuwjaaren een gezond en gelukkig Nieuwjaaren een gezond en gelukkig Nieuwjaaren een gezond en gelukkig Nieuwjaar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turn of the YearTurn of the YearTurn of the YearTurn of the Year

All what happened has been passed, All what happened has been passed, All what happened has been passed, All what happened has been passed, 

tender moments, many laughs,tender moments, many laughs,tender moments, many laughs,tender moments, many laughs,

thunderstorms, maybe a tear. thunderstorms, maybe a tear. thunderstorms, maybe a tear. thunderstorms, maybe a tear. 

Under the darkUnder the darkUnder the darkUnder the dark----blue twinkling sky,blue twinkling sky,blue twinkling sky,blue twinkling sky,

notify the begin of the coming year.notify the begin of the coming year.notify the begin of the coming year.notify the begin of the coming year.

Endless horizon, far ahead, so nearby Endless horizon, far ahead, so nearby Endless horizon, far ahead, so nearby Endless horizon, far ahead, so nearby ....

Helmut HildekeHelmut HildekeHelmut HildekeHelmut Hildeke


