
E-mail:  info@batadorp.nl   

 

Bestuursleden: 
 

Hans Schulte (secretaris)    

Looierstraat 28 | 0499-329303 
 

Ludo Rommelse (penningmeester)

Amsterdamsestraat 20 | 0499-397736 
 

Antoine Rommelse 

Looierstraat 22 
 

Theo van Eert 

Batalaan 14 
 

Leon Huskes 

Stanserstraat 2 
 

Ad van Laarhoven 

Looierstraat 1 
 

Hendrik Kuiper  

Internaatstraat 3 | 06-82761936 

 

 

 
  

Welkom  

in Batadorp 

E-mail:   bvbatadorp@hotmail.com  

Wij zijn ook op Facebook te vinden.  

 

Bestuursleden:  

 

Lisa op ‘t Hof (voorzitter) 

Batalaan 8 | 06-11618191 

 

Brennie Frishert (penningmeester) 

Batalaan 2C 

 

Lizan Kruijssen  

Amsterdamsestraat 19 

 

Wilt u direct lid worden van onze 

buurtvereniging? Dat kan!  

Stuur dan een mailtje naar boven-

staand mailadres.  

Een lidmaatschap kost slechts € 20,- 

(per adres per kalenderjaar). 

Contact Buurtvereniging 

 

 

Contact Bewoners Overleg 



BUURTVERENIGING  
 

Door het jaar heen organiseert buurt-

vereniging Batadorp allerlei activitei-

ten voor jong en oud, gericht op ver-

binding en ontmoeting.  

Een vaste waarde is de barbecue op 

nationale burendag voor alle bewo-
ners van het Batadorp (dus ook voor 

niet-leden).  

De burendag is altijd de 4e zaterdag in 

september bij de natuurspeeltuin.                                         

Ontmoet uw buurtgenoten onder het 

genot van een hapje en drankje.  

 

U bent van harte uitgenodigd om een 

keer vrijblijvend aan te sluiten bij een 

activiteit!  

 

Wij houden u op de hoogte van al 

onze activiteiten via de nieuwsbrief 

“Even bijbuurten”. Ongeveer 4 x per 

jaar valt deze bij alle inwoners in de 

brievenbus.  

 

Kom in contact met uw buurtgenoten 

via onze whats app groep (voor het 

aanmelden van activiteiten en bijvoor-

beeld voor het lenen van spullen).  

Bij interesse; stuur een appje naar 

groepsbeheerder Lisa: 06-11618191.  

 

BEWONERSOVERLEG  

De doelstelling van de Stichting Bewo-

nersoverleg Batadorp is het handha-

ven en/of verbeteren van het fysieke 

en sociale woon- en leefklimaat in de 

wijk Batadorp 1).   

                                                             

Hierbij gaat het om het behartigen 

van de algemene belangen 2) van de 

bewoners en van de wijk en niet om 

het behartigen van een specifiek be-

lang van een individuele bewoner. 

 
1) Eveneens in de directe omgeving van het Bata-

dorp, dat in andere plangebieden ligt, zoals in 

Plangebied Bochtverbreding Beatrixkanaal en 

Wilhelminakanaal en in Plangebied Bedrijventer-

reinen Best, gedeelte Breeven.        

                                                        
2) Belangen waar de wijk voordelen van onder-

vindt, zoals het Breevenbos en de Natuurspeel-

tuin maar ook nadelen, zoals geluidsoverlast en 

luchtvervuiling.    
 

Wij houden u op de hoogte via ons 

nieuwsbulletin dat meerdere keren 

per jaar bezorgd wordt bij alle inwo-

ners van het Batadorp.  

Neem ook een kijkje op onze               

website:  www.batadorp.nl  

Als bewonersoverleg werken we 

nauw samen met de wijkagent van 

Batadorp: Coen Coenen.  
 

Er is ook een app “Buurtpreventie  

Batadorp”.  

U kunt zich hiervoor opgeven door 

coördinator en groepsbeheerder 

Hendrik Kuiper een mail te sturen: 
wabuurtpreventiebatadorp@outlook.com 

met vermelding van uw naam, adres 

en mobiel telefoonnummer.  

HISTORIE VAN BATADORP 

Onze wijk is in 1934 gebouwd door de (van oorsprong Tsjecho-

Slowaakse) schoenenfabriek Bata voor de eigen medewerkers.                                    

Er was voor Best gekozen vanwege de lage grondprijs en de 

aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten. Ook de gunstige 

ligging (nabij het Wilhelminakanaal, het Beatrixkanaal de spoorwe-

gen) speelden een rol.                                                    

Vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw verdween de schoenenproduc-

tie naar lagelonenlanden en werd Batadorp aan de gemeente Best 

verkocht. De Bata-fabriek bleef echter bestaan, in afgeslankte 

vorm. Ons Batadorp is nu als industrieel erfgoed een historische 

bezienswaardigheid. Alle Bata-woningen, de fabrieksgebouwen en 

het sportpark vallen onder “beschermd dorpsgezicht”.  

Het BATA-complex omvat in totaal een zevental karakteristieke 

gebouwen waarvan de drie witte gebouwen een rijks-monumentale 

status hebben. In het eerste witte gebouw worden nog steeds 

(werk-)schoenen geproduceerd. In de rest van het complex,             

nu C-park Bata geheten, is intussen een grote variëteit aan bedrij-

ven en diensten gevestigd.  

Historische kaarten van de Bata en omgeving zijn te vinden op: 

www.topotijdreis.nl  


