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Betreft Tweede samenkomen toekomstig BOSV 
Vergaderdatum en -tijd 1930-2100 13-01-‘20 
Vergaderplaats Dijkbeemd 20 Best 
Aanwezig Anton                                          

Collin                          
Elmar                                           
Mark                         (huidig: lid in BOBA) 
Petra                                             

Afgemeld 

 
Anja 
Bianca 
Elvira 
Rob 

Afwezig 

 
Brahim 
Richard 
Saskia 

  
Algemeen 
De eerste vergadering van het toekomstig Bewoners Overleg Steegsche Velden 
(BOSV) in 2020 had tot doel: A) delen van de opgedane kennis over het GOEB door 
Elmar/Mark, B) doornemen actiepunten vanuit de wijk en daaraan gekoppeld actie-
punt houders, C) inventarisatie van wenselijke rolverdeling van de BOSV om tot een 
bestuur te komen. Dit is nodig voor het vormen van een stichting.  
 
GOEB Meeting 
Allereerst kwam een relaas over het eerdere GOEB overleg aan bod. Enerzijds viel 
op dat alle BO’n en ook het GOEB nog worstelen met het goed opzetten van 
bewonersparticipatie. Anderzijds duurt het traject van de zoektocht naar het ideale 
BO reeds drie jaar en willen zowel de gemeentes als de BO’n vooruit.  Belangrijkste 
voor ons is het juiste fundament en dat was blijkbaar toch al ruim een jaar duidelijk 
bij zowel de gemeente als het GOEB. We moeten een stichting worden met een 
daarbij behorend bestuur om te kunnen fungeren als een BO. Vanuit die structuur 
kunnen/moeten we werken aan een wijkplan. Aangezien het GOEB de contacten en 
de ervaring heeft met het juist opzetten van een stichting zullen we hun nodig 
hebben in het opzetten ervan.  
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(Edit: voor een volledige samenvatting verwijzen we door naar het verslag: “BOSV 
verslag GOEB overleg 12012019”)  
 
Doornemen van actiepunten  
De lijst met aangeleverde actiepunten vanuit zowel onszelf als vanuit of naar 
aanleiding van het facebook bericht zijn met de aanwezige doorgenomen. 
 
Een groot deel van de actiepunten hebben betrekking op het werkgebied van de 
verkeerskundige van gemeente Best (chaotisch parkeren, het gebrek aan 
parkeerruimte, straatverlichting, slecht wegdek). Reden voor ons om hem eens uit 
te nodigen na een gedegen inventarisatie van de huidige situatie.  
 
Een aantal actiepunten zijn goed af te doen middels de applicatie “FIXI”. De ervaring 
met deze app door de aanwezigen zijn reeds goed. Aan de BOSV om het bestaan 
van deze app te promoten bij de inwoners.  
 
(Omwille van de leesbaarheid van dit verslag zijn al deze punten met bijbehorende 
actiepunthouder vermeld in de bijlage van dit verslag.) 
 
Inventarisatie functievoorkeuren 
Besloten is om een inventarisatie te doen naar de functievoorkeuren van eenieder 
om zo tot een bestuur te komen. De functies voorzitter, secretaris en 
penningmeester zijn verplicht voor een stichting. Gedurende de vergadering 
kwamen we ook tot de mogelijke leden: communicatie, webmaster, aanspreekpunt 
gemeente, aanspreekpunt GOEB maar meer typen als bijvoorbeeld aanspreekpunt 
wijkagent, e.d. zijn ook mogelijk. 
 

Wie Functiewens 
Mark Voorzitter 
Collin Lid communicatie / webmaster 
Petra Lid communicatie / webmaster 
Elmar Secretaris / aanspreekpunt GOEB 
Anton Penningmeester 
Anja ? 
Bianca ? 
Elvira ? 
Rob ? 
Brahim ? 
Richard ? 
Saskia ? 
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Zonder wijzigingen zal het bestuur er zo uitzien: 
Functie wie 
Voorzitter Mark 
Secretaris (eventueel met GOEB) Elmar 
Penningmeester Anton 
Lid communicatie & webmaster 1 Collin 
Lid communicatie & webmaster 2 Petra 
Lid communicatie gemeente ? 
Lid communicatie GOEB ? (Elmar) 
Lid ? ? 

 
Daar waar mogelijk zijn er dubbelingen in de voorkeuren en zullen onderwerp zijn 
van gesprek in de volgende vergadering. Ook is het mogelijk dat iemand zichzelf ziet 
als een specifiek lid.  
 
Vervolg 
De eerstvolgende vergadering zal met het GOEB moeten zijn om de stichting te 
kunnen oprichten en daarmee de BOSV te vormen. Parallel daaraan gaan we door 
met het inventariseren van de actiepunten zoals vermeld in de bijlage. Deze zijn de 
vergadering daarop benodigd waar Elmar de verkeerskundige bij uitnodigt.  
 

Actie  Wie  
Functiewens Anja, Bianca, Brahim, Elvira, Richard, 

Rob, Saskia 
Notulen Elmar 
Inventarisatie actiepunten cfm bijlage Cfm bijlage 

 
 


