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Bij beantwoording, datum, onze referentie en onderwerp vermelden.

Notulen
Genodigden

Notulen vergadering Bewonersoverleg Steegsche Velden
1930-2200 03-09- ‘20
Petra
Mark, Elmar, Anton, Collin, Petra, Bianca, Richard, Saskia

Afwezig

Collin, Bianca, Richard, Saskia

Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Er waren geen bijzonderheden dus de notulen van de vorige keer zijn akkoord.
3. Binnengekomen stukken
Er zijn drie stukken binnengekomen
1) De bouwvergunning voor de geluidswal
Dit is nice to know. Kan mogelijk op de website.
2) Nextdoor brieven
Is naar gehandeld middels een bericht op Facebook. Gaan we niks
meer mee doen.
3) Alternatieve buurt BBQ
De gedeeltelijke buurt BBQ heeft gekozen voor een frietkraam i.v.m.
maatregelen COVID-19. Heeft niet de voorkeur van de activiteiten
commissie. Zij bedenken nog een alternatief plan.
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4. Toegevoegde agendapunten

Er zijn vier agendapunten toegevoegd.
1) Verkeer en parkeren
De werkzaamheden in de wijk zijn in volle gang. Wel is een stukje herstraat
en gedeeltelijk afzet wat onbedoeld gebruikt werd als doorgang voor auto’s.

Bewonersoverleg Steegsche Velden
Datum
6 oktober 2020

Verder is er recentelijk een aanrijding geweest tussen een auto en een kind.
Naar verluid reed de auto niet hard maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Dit is op Facebook gedeeld.
Preventie aangaan problemen met parkeren en hardrijden kunnen pas
opgepakt worden wanneer de bestrating af is. Dit is het standpunt van de
gemeente. Onze actiepunten daarin schuiven daarmee door naar begin
volgend jaar.
2) Website
De site is aangepast na de vorige vergadering. Er is echter maar beperkte
feedback verkregen. De site zal vanzelf een informatiebron voor de wijk
worden. Dit kan wel even tijdje duren voordat de wijk het nut/noodzaak
echt gaat zien. Wel goed dat de site er nu is.
Te nemen volgstappen zijn bijvoorbeeld een informatieboekje waarin de
site wordt gepromoot. Dit informatieboekje zal dan een keer in de zoveel
tijd worden uitgegeven. Er zal contact worden gelegd met de wijkagent om
zichzelf voor te stellen in dit boekje. Tevens zal er een wisselpen rubriek
verschijnen met puzzels, prijsvraag, etc...
3) Oprichting Stichting
De stichting is opgericht en loopt. We hebben een rekening.
Tevens hebben de leden van de BOSV vanaf nu de beschikking over het
Office 365 pakket. De voorzitter heeft een korte uitleg en rondleiding
gegeven omtrent de vele mogelijkheden en gebruikersvormen van het
pakket.
Vervolgstappen zijn onder andere het prikken van een datum voor het
smoelenboek voor de site en vervolgens het naar buiten treden van de
BOSV naar de wijk middels het eerdergenoemde informatieboekje,
facebookberichten en de website. Belangrijk is wel dat we ervoor scherp
krijgen wie onderdeel wil blijven de BOSV.
4) GOEB ALV
Gedurende de GOEB ALV jl. is duidelijk dat het GOEB voor blok is gezet door
de gemeente. Deze erkend het GOEB niet meer als werkend orgaan. De
Gemeente ziet het GOEB en de BO niet als enige spreekbuis naar de
gemeente. Nu zal het tot het GOEB tot eind van het jaar kijken of het nog
levensvatbaar is. Het bestuur van het GOEB is grotendeels vernieuwd met
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nog een aantal vacatures waar onze penningmeester mogelijk een invulling
aan geeft.
Wij als BOSV verwachten van het nieuwe GOEB objectiviteit en neutraliteit
in de behandeling van onderwerpen welke BO overkoepeld zijn. Hierbij
hoort een goed onderhouden band met de gemeente. Anders dan voorheen
moet de opzet en mentaliteit binnen het GOEB anders.
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De vervolgstap is dat het GOEB een plan gaat maken waarin onze punten
worden ingebracht. Het GOEB zal zelf contact met ons opnemen over onze
inbreng.

5. Status commissies
• Financiën
•

•

•
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Bankrekening: Als de rekening er is dan gaan we budget kunnen aanvragen.
Secretariaat.
De Agenda en notulen zijn nu per vergadermoment georganiseerd in office 365. Er volgt nog een domein waarin de secretaris zijn eigen aantekening van de vergaderingen plaatst
Communicatie
De eerder aangehaalde zaken als informatieboekje worden inzet als
communicatiemiddel naar de wijk. Wel moet er een agenda verzoek komen voor het smoelenboek.
Buurtpreventie
o 15-7 verdachte man
o 2-8 gevonden kitten
o 5 nieuwe aanmeldingen 0 afmeldingen
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6. Actiepunten

Gemeente Best
Bewonersoverleg Steegsche Velden

Nr. Actie

Wie

Af

2
5

Onduidelijk waar geparkeerd mag worden
Tekort/ verkeerde locatie straatnaamborden

Allen
Allen

2021Q1 Datum Open
6 oktober 2020
9-3-2020
Gesloten

Status

14
18
20
21
24
25
26
27
28

Hard rijden in wijk
Vragen Brahim, Richard, Saskia
Smoelenboek opmaken
Contact opnemen met Gaby over beheer Facebook
Tekort hondenpoep bakken
Nadenken over zaken voor de website
Datum prikken voor smoelenboek foto
Bankrekening openen
Uitnodigen wijkagent

?
Mark
Petra, Collin
Petra
Anton
Allen
Anton
Anton
Mark

2021Q1
15-10-2020
15-10-2020
9-3-2020
2021Q1
27-8-2020
27-8-2020
27-8-2020
27-8-2020

Open
Open
Open
Gesloten
Open
Gesloten
Gesloten
Open
Gesloten

7. Rondvraag
1) wanneer is de informatieavond voor de begroeiing? Actie voor Mark.
Deze moeten we ook communiceren in het informatieboekje.
8. Volgende vergadering
Iedere 3e donderdag van de even maanden.
Datum: 13-10-2020
Tijd: 19:30
Locatie: Nog te bepalen
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