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Betreft Agenda vergadering Bewonersoverleg Steegsche Velden 
Vergaderdatum en -tijd 1930-2200 20-02-‘20 
Vergaderplaats Dijkbeemd 20, Best (Anton) 
Genodigden 
 

Mark, Elmar, Anton, Anja, Petra, Bianca, Elvira,  
Ad (GOEB, vz), Hans (GOEB, secretaris) 

Afgemeld Rob, Collin 
Afwezig Brahim, Richard, Saskia 
  
 
1. Opening 
 
2. Notulen vorige vergadering 

Notulen van vorige keer goedgekeurd.  
 
3. Binnengekomen stukken 

• Mail John Beerens (Gemeente) 
Deze mail was naar aanleiding van de vraag van Anton om een actuele te-
kening van de wijk te krijgen. We kregen geen tekening maar het ant-
woord dat de wijk inrichting al vastgesteld is en daarmee geen bewoners-
participatie mogelijk is. Dit botst met de principes van burgerparticipatie 
in de wijk.  

• Brief toekomst GOEB en BO’s 
Ad (GOEB): Brief gaat niet de deur uit omdat de auteur niet deel gaat ne-
men in het bestuur. Zijn brief wordt dus niet gebruikt. Op 17-03 heeft het 
GOEB een gesprek met het college. Aanleiding: een hoop zaken leiden tot 
ontevredenheid vanuit BO’s naar gemeente. De gemeente heeft het GOEB 
niet gekend in een aantal recente ontwikkelingen (zoals het atelier). Dit 
geeft het gevoel dat de gemeente de BO’s niet (er)kent.   
 
Ander punt. Enquête over democratie in Best (online op website). Het 
GOEB is bang dat dit een te rooskleurig beeld voor de participatie gaat ge-
ven. Het GOEB wil graag dat we het bestaan van de enquête gaan commu-
niceren met de wijk.  
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Het GOEB heeft een enquêtetool voor BO’s om bewonersparticipatie in 
wijken te bewerkstelligen. Deze kunnen wij gebruiken voor enkele ont-
werpen. Advies: Geef zoveel mogelijk vragen voor JA/Nee antwoorden. 
Openvragen geeft een hoop problemen. Volgens het GOEB heeft de BO 
zeker nog wel bestaansrecht.  
 
Moeten wij het gesprek van 17 maart nog afwachten bij het vormen van 
een BO? > Nee, dat moeten we niet doen. Burgerparticipatie is een beleid 
van de gemeente. Het GOEB verwacht niet dat uit het gesprek van 17 
maart zal komen dat de BO’s overbodig zijn (integendeel).  

• Uitnodiging Droomatelier 03-03 
• Uitnodiging inloopbijeenkomst woonrijp maken Steegsche Velden 
• Agenda 12-3 en notulen 12-12 GOEB 

 
4. Toegevoegde agendapunten 

 
• Het GOEB 

o Toekomst het GOEB 
Over de toekomst van het GOEB heeft 3 jaar lang een werkgroep 
gedraaid. Dit heeft vrij lang geduurd. Uiteindelijk document 
gepresenteerd in december 2018. Daar achteraankwam een 
uitvoerdocument. De gemeente heeft andere gedachtes dan de BO’s in de 
uitvoering ervan. Uit de stuurgroep (gemeente + GOEB) van december 
2019 kwam het volgende: Geen burgerparticipatie zonder overheid 
participatie. Gevoel is nu dat de gemeente alles zelf wil doen. Het GOEB 
geeft aan: er zijn nog opties dus zeker door blijven gaan met de 
gesprekken met de gemeente. 
 

o Wat wordt er van ons verwacht? 
Als BO dienen we een wijkplan te hebben die we moeten opstellen. Het 
wijkplan van Best Oost is een heel uitgebreid verhaal. Een plan met 
maximaal twee a drie a-4tjes is beter. Iedereen (zowel andere BO’s als 
bewoners) moeten zich erin kunnen vinden. Het GOEB stelt een soort 
format voor. Kern: zorg voor meer samenhang in de wijk. Zorg dat je, 
wanneer we met hoge poten naar de gemeente gaan, de BOSV 80% van 
de wijk achter je hebt staan. Draagvlak is voor de gemeente belangrijk. 
Ervaring leert dat wanneer je achterban creëert dat de gemeente wel 
beweegt. Volgens: informeer je wijk goed en ga niet aan de slag voor 
individuele huizen. Tot slot moeten we een buurtvereniging niet 
vermengen met het bewonersoverleg. Het ene is leuk en de andere is 
voor de serieuze dingen. Je moet wel samenwerken. 
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Enkele tips&tricks voor het mobiliseren van de achterban: 
- Buurt BBQ; 
- Een nieuwsbrief. Met enige regelmaat. Advies, via de mail. Denk aan 

privacywet; 
- Website met smoelenboek. 
 

o Oprichten stichting 
Om als BO te kunnen functioneren moeten we een stichting vormen: Het 
GOEB wil voor ons kijken of Jan v.d. Meulengraaf wederom bereid is voor 
het opstellen van een akte tot oprichting van de stichting Als we geld 
nodig hebben dan wil het GOEB het voorschieten. Nog een ander 
argument: Voor buurtbudget kan de gemeente het budget op de rekening 
storten van de stichting als je die hebt. Bewonersoverleggen worden al 
gefinancierd door WMO. Budget vanuit dit komt alleen traag af. Daarom 
doet Batadorp ook een deel van het buurtbudget. (www.batadorp.nl).  

 
Resume:  
- Achterban creëren 
- Wijkplan uit destilleren 
- Acteren 

 
• Vaststellen Functies BOSV 

Voorgestelde indeling voor akkoord gegeven 
Functie Naam 
Voorzitter Mark 
Penningmeester Anton 
Secretaris Elmar 
Communicatie en webmaster Collin 

Petra  
Aanspreekpunt wijkagent Richard  
Nader te bepalen aanspreekpunt Anja 

 
• Verkeer en parkeren 

o Toelichting inventarisatie Anton 
De inventarisatie van het aantal parkeervakken en knelpunten in 
de wijk is gedaan. De wijk voldoet niet aan 1,7 per woning. Er is 
een te kort maar niet heel groot. De gemeente gaat van 0,3 be-
zoek vak uit per woning. Met dit gegeven wordt het tekort groter. 
Bij de avond (9 maart) wil de Anton de gemeente hierover spre-
ken. Input van deze meeting zal Anton nog verwerken in het docu-
ment. Vervolgens gaat de BOSV de gemeente confronteren over 
de inventarisatie. Het document sturen we dan eerst naar de ge-
meente zonder de conclusie.  
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o Voorbereiden bijeenkomst gemeente 9 maart 
§ Opkomst genereren 

Is belangrijk zoals het GOEB aangaf. We gaan de Facebook 
gebruiken en het ook middels de flyer promoten. 

§ Plan de campagne 
Als BO gaan we erheen, met vragenlijst, met zo groot mo-
gelijke opkomst vanuit de wijk en zaken voorleggen aan 
de gemeente. De gemeente krijgt document nog niet zo-
dat we eventueel nog punten kunnen verwerken.  
 

• Communicatie 
o Interne communicatie 

Hoe gaan we de communicatie stroomlijnen. 
§ App gebruik 

Let op niet te veel vergaderingen over de app. Beperk de 
discussies. Documenten worden zowel over de mail als de 
app verspreid.  

§ Mail 
Documenten aanleveren is goed.  

§ Waar discussiëren 
Locatie van de vergaderingen kan wisselen. Volgende keer 
mogelijk bij Petra.  

§ Actief deelnemen 
Vragen aan niet aanwezigen of ze nog deelgenoot willen 
zijn van de BO.  

o Opzetten website 
Account kan zo aangemaakt worden. Er is wel geld voor nodig. We 
kunnen ook optuigen en daarvoor buurtbudget voor aanvragen. 
Domeinnaam is er al.  

o Facebook 
Zit een groot deel van de wijk op. Medium kunnen we gebruiken 
als BO. Website moeten we als mainstream gebruiken.  

o Hoe ‘de analogen’ te bereiken 
Iedereen moet op de website kunnen. Of sociaal media, of web-
site of mail maar dan hebben we email nodig. Willen mensen echt 
een flyer dan moet men iemand van de BOSV aanspreken.  

o Flyeren 
Geen voor nu. Flyer pas optuigen zodra de website opgebouwd is 
en we iets kunnen tonen als BO. 
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5. Status commissies 

Wanneer we draaien als BO zijn dit de lopende zaken.  
• Financiën 

 
• Secretariaat 

 
• Communicatie 

 
• Buurtpreventie 
 

 
6. Actiepunten 

 
Nr Actie Wie Af Status 
1. Blijvend tekort aan parkeervakken Allen 9-3-2020 Open 
2. Onduidelijk waar geparkeerd mag worden Allen 9-3-2020 Open 
3. Berm volledig kapotgereden ter hoogte van liempds-

edijk à Melden in fixi 
Collin 16-4-2020 Open 

4. Wegen kapot gereden door zwaar bouwmaterieel à 
Melden in fixi 

Collin 16-4-2020 Dicht 

5 Tekort/ verkeerde locatie straatnaamborden Allen 9-3-2020 Open 
6. Hondenpoep probleem door de wijk heen (ook door per-

sonen buiten de wijk) 
Communicatie 16-4-2020 Dicht 

7. Kliko’s in straatbeeld buiten ophaaldagen Communicatie 16-4-2020 Open 
8. Wijk informatiebord Anton 20-2-2020 Dicht 
9. Slechte bouwbestrating à Melden in fixi ? 16-4-2020 Dicht 
10. Crematorium in de buurt van de wijk à niet meer actu-

eel 
Mark 20-2-2020 Dicht 

11. Bouwafval op straat/ lekke banden à Melden in fixi ? 16-4-2020 Dicht 
12. Populieren zouden terugkomen op liempdsedijk à na-

vragen bij gemeente/ Rijkswaterstaat 
Collin 16-4-2020 Open 

13. Groenvoorziening bijhouden/ veel hoog onkruid à Mel-
den in fixi 

? 16-4-2020 Dicht 

14. Hard rijden in wijk, meenemen  Anton 9-3-2020 Open 
15. Bereikbaarheid openbaar vervoer, bushalte ver weg – 

Gaat niet veranderen dus sluiten? 
? 20-2-2020 Dicht 

16. Laten weten Jan v.d. Meulengraaf Goeb 1-3-2020 Open 
17. GOEB meeting Anja,  12-3-2020 Open 
18 Vragen Brahim, Richard, Saskia Mark 16-4-2020 Open 
19.  Website technisch opstarten Mark 16-4-2020 Open 
20. Smoelenboek opmaken  Petra, Collin 16-4-2020 Open 
21. Contacten Gaby over beheer FB Petra 9-3-2020 Open 
22. Belang benadrukken opkomst 9 maart via FB week er-

voor 
Collin 2-3-2020 Open 

23. Fixi promoten Petra, Collin 16-4-2020 Open 
24. Tekort hondenpoep bakken Anton 9-3-2020 Open 
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7. Rondvraag 
- Droomatelier: Anja gaat erheen 
 

8. Volgende vergadering 
Voorstel: Iedere 3e donderdag van de even maanden. (vaste dag in de maand) 
Afwachtend wat 09-03 gaat brengen.  
Datum: 16-04-2020 
Tijd: 19:30 
Locatie: Nog te bepalen. Moeten we afwisselen. 


