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

Notulen vergadering van woensdag 29 juni 2011
Plaats:

Buurthuis aan de Vlinderhei

Tijd:

Aanvang 20.00 uur

Aanwezig: Theo de Beer, Michel van Eekhout, Mijke Jennen (allen BO Heivelden),
Monique Machielse (vakgroep Integrale wijkontwikkeling, gemeente Best).
Afwezig: Ruud Verstegen (buurtbrigadier), Marieke Last, Ross Goorden.
1.

Opening en vaststelling agenda
Michel opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2.

Verslag door Ruud Verstegen, buurtbrigadier
Ruud is verhinderd, maar heeft wel via e-mail zijn input aangeleverd.
Het is lekker rustig in de wijk. Meest recente incident is de diefstal van een
snorfiets

op

17

juni

in

de

Beekvelden.

Laatste

incidenten

m.b.t.

woninginbraken, vernielingen en auto-inbraken dateren van begin mei en
begin april. Ook geen meldingen jeugdoverlast ontvangen.
Ruud moet de snelheidscontrole m.b.t. de oversteekplaats bij basisschool St.
Antonius nog uitvoeren.

 Snelheidsactie Dennenhei: Michel informeert Monique over de actieclub
Dennenhei. De buurbrigadier heeft een gedragsactie uitgevoerd en zal die
nog een keer herhalen.
Michel heeft de brief gelezen die door de gemeente is verstuurd m.b.t. de
snelheidsklachten Dennenhei. Hij vond deze erg feitelijk; voor zijn gevoel
zijn burgers hiermee niet geholpen. Monique zit in de werkgroep Verkeer
& Vervoer ter bewaking van de communicatiewijze richting bewoners. Ze
koppelt het signaal van Michel terug naar de werkgroep.
Michel vertelt over het idee om een smiley-bord op te hangen. Volgens
Monique is het een goed idee om dit verzoek te doen, hiervoor kan Wim
van der Wielen benaderd worden door Michel.
 Probleem oversteekplaats basisschool St. Antonius wordt kort besproken.
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Volgens Moniquee heeft wethouder Kerkhoff hier al eens met een
verkeerskundige naar gekeken. Michel heeft 3VO benaderd hierover, maar
nog geen reactie ontvangen. Suggestie van Monique aan Michel is om
hiervoor contact op te nemen met Peter de Leeuw vanuit zijn rol als
opbouwwerker. Zij is van mening dat een combinatieplan dat door de
verschillende betrokkenen gezamenlijk wordt opgepakt het meest effect
zal sorteren.

3.

Goedkeuring notulen vergadering 18 mei 2011
 Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen op notulen.

Actiepunten


Trendanalyse uitvoeren m.b.t. resultaten digitaal bewonerspanel over
leefbaarheid (zie notulen 23-03-11). Actie voor ?



Uitslag digitaal bewonerspanel over leefbaarheid op website zetten:
actie staat nog open voor Mijke



Digitaal bewonerspanel Verkeersveiligheid, verzoek rondmailen om na
te denken over mogelijke vragen: actie staat nog open voor Mijke



Organisatie burendag, mail sturen naar buurtvereniging Heivelden:
actie staat nog open voor Mijke



Voorzet maken voor gezamenlijke brief BO Heuveleind & BO Heivelden
naar gemeente inzake oversteekplaats basisschool St. Antonius: actie
staat nog open voor Michel. Monique adviseert Michel om hiervoor
contact op te nemen met Lars Matthijsen.



Contact opnemen met 3VO: Michel heeft secretaris 3VO Best gemaild,
maar nog geen reactie ontvangen. Michel bewaakt voortgang.



Scholen

contacten

om

suggesties

door

te

geven

rondom

verkeersveiligheid: actie staat nog open voor Mijke.


Michel heeft terugkoppeling gegeven aan Marc Prudon van de
Dennenhei.



Ross moet nog een samenvatting maken van zijn analyse van de
webstatistieken en deze rondmailen.
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Onbekend of Ross René nog moet mailen met de vraag of de website
van BO Heivelden en het digitaal bewonerspanel een en dezelfde site
zijn, zodat we de statistieken goed kunnen interpreteren.



Ross moet zijn ideeën m.b.t. verbetering leefbaarheid Heivelden nog in
een mailtje zetten.



Vervanging openbare verlichting: Mijke heeft de gemeente gemaild dat
BO Heivelden de vervanging openbare verlichting vanuit het oogpunt
leefbaarheid verstandig lijkt en hen bedankt voor de duidelijke
tekeningen.*



Nadenken over mogelijkheden tot uitbreiden bestuur: actie staat voor
iedereen nog open.



Mijke heeft de folder van www.zetplus.nl nog niet ontvangen. Mijke
bewaakt de voortgang.



Mijke regelt dat familie Heukelom een Groene Woud bon krijgt.



Mijke heeft Hannie van de Ven de condoleances namens bestuur BO
Heivelden gemaild.

* BO Heivelden zag gezien de omvang van de wijk Heivelden geen
mogelijkheden om hierover met de bewoners te overleggen. Daarnaast is
het bestuur van mening dat de gemeente veel neerlegt bij de BO’s en vraagt
zij zich af welke rol zij wil en kan spelen tussen gemeente en bewoners,
denk ook aan het nieuwe parkeerbeleid.
Monique vindt het jammer dat het bestuur BO Heivelden m.b.t. de
vervanging openbare verlichting geen contact heeft gezocht met de
betrokken ambtenaar om hun probleem inzake het bereiken van bewoners
te bespreken. Daarnaast doet zij de suggestie om het onderwerp Rol BO’s
een keer te agenderen in het GOEB. Daarbij doet zij de oproep aan het
bestuur BO Heivelden om na te denken over deelname aan het DB van het
GOEB. Monique onderkent dat er door de gemeente de ene keer voor wordt
gekozen om via een BO te communiceren richting de bewoners en de andere
keer via Groeiend Best of middels een brief. Monique gaat dit bespreken met
dhr. Kusters.
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4.

Binnengekomen post


Speelveldje Schaapvelden/Vosvelden: mw. Aangenendt heeft zelf contact
opgenomen met Monique en vervolgens gesproken met een edewerker
van de afdeling Beheer. Haar is toegezegd dat wordt bekeken hoe het
veldje kan worden verbeterd. Haar zoontje heeft een brief met
handtekeningen naar de burgemeester gestuurd. Mijke mailt mw.
Aangenendt dat het bestuur BO Heivelden graag op de hoogte blijft van
de ontwikkelingen.



5.

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de binnengekomen post

Ontwikkelingen GOEB
Michel geeft een korte terugkoppeling over de vergadering van 14 juni. Netjes
geleide vergadering met als hoofdthema’s het eindrapport van Frits Mientjes
en het jaarplan. Het DB bestaat vooralsnog uit 3 leden en men wil er 5.
Het GOEB wordt in het algemeen door de BO’s gezien als een omgeving voor
kennis

uitwisselen

en

gezamenlijk

aanpakken

problemen.

Belangrijke

randvoorwaarden: niet voor anderen praten en faciliterend zijn.
Het GOEB heeft het verzoek gemaild om door te geven wat de specialisaties
van de bestuursleden BO Heivelden zijn, zodat zij gericht mensen kunnen
benaderen om mee te denken over bepaalde thema’s. Het bestuur BO
Heivelden is geen voorstander van deze werkwijze. Zo raken we het
totaaloverzicht

kwijt

en

het

gaat

om

het

verkrijgen

van

een

draagvlakbeslissing en daar zou geen inhoudelijke vakkennis voor nodig
moeten zijn. Volgens Monique is het wel van belang dat de goede vragen
worden gesteld. Mijke vraagt het GOEB hun verzoeken te mailen naar het
secretariaat van BO Heivelden, zodat we gezamenlijk kunnen bekijken of we
er iets mee kunnen / willen.
Mijke mailt naar het GOEB het akkoord voor décharge van de Kascommissie
door.
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6.

Bewonerspanel
Mijke is nog niet toegekomen aan het maken van een opzet voor de
vragenlijst voor het volgende digitale bewonerspanel met als thema
Verkeersveiligheid. Michel gaat hiermee in haar plaats aan de slag.

7.

Geplande / te plannen activiteiten:


Sociale markt 18 september 2011: Hans Schocke bemant de stand;
ideeën voor de invulling van de stand kunnen bij hem worden
aangeleverd. Vooralsnog kiezen we ervoor hier niets mee te doen,
aangezien we verwachten dat dit niet veel oplevert. Het beeld is dat er
veel meer bereikt zou kunnen worden als de Sociale markt on tour zou
gaan langs de verschillende wijken.



Burendag 2011: Mijke checkt de status bij Hans. Theo merkt op dat
indien er t-shirts nodig zijn René deze in bruikleen kan geven.



Verkeersactie november 2011: Monique informeert in de werkgroep
Verkeer en Vervoer naar de juiste ingang voor ons bij 3VO.

8.

Rondvraag


Theo vraagt Mijke om Hans Schocke te informeren over het feit dat René
geen ondersteuning nodig heeft bij het onderhoud van de website.



De moeder van Hannie is onlangs overleden. Mijke stuurt haar een mail
om de condoleances namens het bestuur BO Heivelden te geven.

9.

Sluiting
Michel sluit de vergadering.

Aanwezigheid Bewoners Overleg vergaderdata 2011
Datum

Michel

Theo

Marieke

Mijke

Ross

Monique

28 september

Ja

Nee

Ja

Ja

?

Nee

30 november

ja

Ja

Ja

Ja

?

Nee
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Aanwezigheid GOEB 2011


26 september; Marieke



12 december; Theo?
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