Secretariaat BO Heivelden
Marieke Last
Zwaanvelden 18
5685 HP Best
Tel.0499-310504
e-mail: boheivelden@hotmail.com

Notulen vergadering van woensdag 23 maart 2011
Plaats:

Buurthuis aan de Vlinderhei

Tijd:

Aanvang 20.00 uur

Aanwezig: Theo de Beer, Michel van Eekhout, Marieke Last, Mijke Jennen (allen
BO Heivelden), Ruud Verstegen (buurtbrigadier) + mevrouw Sandy Weinberg &
partner voor het inloopspreekuur.
Afwezig: 1.

Opening en vaststelling agenda
Michel opent de vergadering. Aan de agenda wordt onder inkomende post
de casus rolstoeltoegankelijkheid Vlinderhei toegevoegd.
Deze avond zijn ook twee mensen aanwezig die net in de wijk wonen,
mevrouw Sandy Weinberg en haar partner. Michel heet hen speciaal
welkom.

2.

Verslag door Ruud Verstegen, buurtbrigadier
Mijke licht situatie toe rondom aanrijding kind op maandag 21 maart bij
oversteekpunt Antoniusschool. Ruud gaat contact leggen met directeuren
van de scholen in de wijk om zo geïnformeerd te worden over
verkeersissues en of deze incidenteel of structureel zijn.
Hoe meer aandacht krijgen voor veilige oversteekplaatsen rondom scholen?
Klaar-overs inzetten werkt, maar het is moeilijk om hiervoor vrijwilligers te
krijgen. Deze moeten bovendien een opleiding volgen m.b.t. de locatie
waar ze worden ingezet en mogen vervolgens alleen op deze locatie staan.
Volgens Ruud werkt de inzet van fysieke maatregelen ook goed. Drempels
aanvragen is geen optie, aangezien het een 50 kilometer weg betreft.
Suggestie Ruud: rubber plaat met nepgaten op het wegdek neerleggen,
iedere dag op een andere plek, zodat automobilisten extra gaan opletten of
anders eventueel andere belijning? Of inzetten van Veilige Victors (groene
mannetjes die aan de kant van de weg geplaatst kunnen worden).
Ruud adviseert om via de scholen 3VO te laten benaderen. En om als
bewonersoverleg de werkgroep Verkeer van de gemeente te contacten. Wel
altijd onderbouwen met foto’s en beschrijving van de situatie.
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Het zou goed zijn als automobilisten hun snelheid zouden minderen
gedurende schooltijden. Actie Michel: contact opnemen met 3VO voor
voorlichtingsfilm (Wim Verbeek contactpersoon voor Best?).
Actie Mijke: scholen contacten om suggesties door te geven rondom
verkeersveiligheid.

Actie bewoners Dennenhei i.v.m. snelheid
Ruud heeft contact gehad met Marc ? uit de Dennenhei over de situatie.
Ruud is zelf bevoegd om te laseren en is gaan meten. Vanaf kant
Kuiltjeshei toch wel wat snelheden hoger dan 40 km per uur gemeten.
Vanaf busbaan tot aan de bocht wordt versneld; korte pieken, voornamelijk
tussen 17.00-18.00 uur.
Gemeente gaat geen verandering aanbrengen in de weg volgens Ruud,
gemeente is ook aan normen gebonden. Aanpassen betekent ook andere
problemen, zoals gevelproblemen en geluidsoverlast.
Idee om weer een keer ruchtbaarheid te geven aan de 30 km per uur
situatie in onze wijk. Dit is zo’n 6 jaar geleden ook al eens gedaan door het
bewonersoverleg (slipactie en sticker op containers laten plakken). Bij
voorkeur een gezamenlijke bewustwordingsactie van 3VO, Politie en het
bewonersoverleg. Marieke zoekt in het archief informatie op over de 30
km-actie.

Ruud gaat over 3 weken een aantal keer een lasergun controle uitvoeren in
de Dennenhei en de confrontatie aan met mensen die te hard rijden;
kenteken noteren of direct stoppen en gesprekje voeren.
Ruud vraagt Michel het gesprek van vanavond terug te koppelen naar
Marc en hem expliciet te vragen om contact op te nemen met Ruud als er
iets speelt.
Agenderen voor volgend overleg: stavaza rond dit punt.
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In de wijk hebben 3 woninginbraken plaatsgevonden in de 1e week van



februari (in de Busselhei 2x en 1x in de Donderhei).
In de periode 22-01-11 t/m 31-01-11 waren er 19 auto-inbraken (Ford



Focus 7x airbag gestolen en Audi, Seat, VW 12x navigatie gestolen).
In



de

Paardenhei

waren

er

3

gevallen

van

vernielingen

en

ingang

Plus

Ton

bij

bekrassingen.
Jeugd:



overlast

hangjongeren

bij

Henst

vrachtwagenpunt, paar keer proces verbaal opgemaakt. Ton Henst
heeft hekwerk geplaatst, jongeren staan nu aan de andere kant van het
winkelcentrum.

3.

Wijzigingen in de notulen vergadering van 26 januari 2011
 Toevoegen bij sluiting: goed om als Heuveleind & Heivelden samen te
komen en samen te werken
 Pagina 9: 13 maart moet 23 maart zijn
 Notulen op de website plaatsen als PDF, max. 1 jaar -> actie Marieke
/ secretaris
 Ross biedt aan om webstatistieken te analyseren. Actie Ross na
ontvangst input via Marieke.
Daarmee notulen goedgekeurd met dankzegging Tim.

Actiepunten


GOEB-overleg 14-06: Michel gaat



Gesloten infokast: kast is open en nieuwsbrief hangt er in. Hangt ook in
buurthuis; actiepunt nieuwe locatie kast nog oppakken.



Ross info: bestanden zijn er niet meer vanwege gecrashte computer.
Ross zet zijn ideeën in een mailtje.



Jeules-de-boules-baan:

ander

contactpersoon

bij

gemeente;

we

moeten eerst weten of er nog budget is vanuit de gemeente voordat we
bewoners benaderen, actie staat nog open.


Actie contact met scholen en KDV m.b.t. werven leden digitaal
klantenpanel nog open.
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 Foto’s staan op website.
 Nieuwsbrief verstuurd.
 Actie panel geregeld.
 Etentje is geweest.
 Marieke kascontrole uitgevoerd.
 Michel en Tim hebben gedeclareerd.

4.

Binnengekomen post: geen punten die besproken moeten worden.
Actie bewoners Dennehei i.v.m. snelheid
Reeds besproken n.a.v. verslag Ruud Verstegen. Actie Marieke: bewoners
Dennenhei mailen met de vraag om deel te nemen aan het bewonerspanel.
Facebook inzetten voor het bewonersoverleg? Serieus onderzoeken. Actie
Ross: uitzoeken mogelijkheden voor volgend overleg.
Brief + tekeningen Gemeente i.v.m. vervanging openbare verlichting
Uitnodiging gemeente voor bespreken afslaan en aangeven dat wij er vanuit
gaan dat zij bewoners informeren en ons bij wijzigingen informeren. Actie
Marieke.
Geluidsmeetpalen
Best gaat zelf palen plaatsen tegen B&W in.
Rolstoeltoegankelijkheid Vlinderhei
Mevr. Van Hoof is gaan kijken met Rob ? van de Gemeente. Resultaat:
voordeurdrempel is niet te hoog (anders wateroverlast), opgang trottoir is in
werking gezet / opgepakt maar er moet eerst geld voor vrijkomen.
Uitnodiging voor ‘Monument to a Universal Marriage’ op 1 april
Wie hierheen wil gaan is hier vrij in.
Krant van Welzijn best over vrijwilligers m.b.t. vergunningaanvragen
Theo neemt het setje mee om te lezen.
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5.

Ontwikkelingen GOEB
Michel heeft een goede, gestructureerde vergadering bijgewoond. M.b.t. de
problemen binnen het GOEB is een onafhankelijk persoon aangesteld, Frits
Mientjes; hij gaat langs bij de voorzitters van de BO-overleggen om input
op te halen. Synergie is van belang zal de boodschap van Michel namens
het bestuur aan hem zijn.

6.

Adviesrol bij parkeeroverlast
Budgetten onbekend, voor Heivelden 2 of 3x per jaar van toepassing. In
nieuwsbrief iets aan wijden dat wij intermediair zijn, ook voor overlast
parkeren. Marieke mailt Sandra Brouwers van de gemeente n.a.v. voorstel
werkwijze parkeren om aan te geven dat wij onze rol als BO als
intermediair van ideeën van bewoners richting gemeente zien, maar dat wij
onszelf zeker niet als expert op het gebied van (oplossingen voor)
parkeerbeleid beschouwen. Wanneer het echter puur gaat om het
constateren van een bepaald probleem / bepaalde situatie, kunnen wij daar
als BO wel aan bijdragen.

7.

Bewonerspanel:
 Samenwerking met BO Heuveleind: Vooralsnog slechts 9 aanmeldingen
vanuit Heuveleind. Even aankijken.
 Planning juni 2011: suggestie Marieke open vragen, dan wel binnen een
thema,

bijvoorbeeld

verkeersveiligheid.

Ander

idee:

bekendheid

landelijke initiatieven en behoefte om hieraan mee te werken. Sociale
cohesie n.a.v. burendag in september oppakken. Max. 10 vragen. Voor
vergadering 18 mei input aanleveren m.b.t. verkeersveiligheid; actie
voor iedereen om na te denken over vragen. Tijdens vergadering
vaststellen.
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8.

Rondvraag



Burendag samen met BV? Marieke zet ideeën op papier.



Secretariaat overnemen: postafhandeling en voorbereiding vergaderingen
door Mijke



Nadenken over uitbreiden bestuur. Actie iedereen. Opnemen in vragen
bewonerspanel.

9.

Sluiting
Michel sluit de vergadering om 22.40 uur.

Aanwezigheid Bewoners Overleg vergaderdata 2011
Datum

Michel

Theo

Marieke

Mijke

Tim

Ross

Monique

18 mei

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

?

Nee

29 juni

Ja

Ja

?

Ja

Nee

?

Ja

28 september

Ja

?

Ja

Ja

Nee

?

Nee

30 november

ja

?

Ja

Ja

nee

?

Nee

Aanwezigheid GOEB 2011


20 juni; Michel



26 september; Marieke



12 december; Theo?
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