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Betreft Agenda vergadering Bewonersoverleg Steegsche Velden 
Vergaderdatum en -tijd 1930-2200 18-06-‘20 
Vergaderplaats Online via MS Teams 
Aanwezig Mark, Elmar, Anton, Petra 

Afwezig Anja, Elvira, Collin, Bianca, Richard 
  

 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat we sinds van-
daag officieel een stichting zijn.  
 
2. Notulen vorige vergadering 
 
Geen opmerkingen dus akkoord 
 
3. Binnengekomen stukken 
 

• Melding aanvraag omgevingsvergunning geluidswal 
Op de website van de openbaar bekendmaking kom deze aanvraag voor-
bij. De bestaande wordt doorgetrokken richting Boxtel. 

• Toekenning buurtbudget tbv BOSV.  
Het buurtbudget is toegekend ten behoeve van de BOSV. We kunnen nu 
dus ook geld gaan uitgeven. Bijvoorbeeld ten aanzien van de communica-
tie en instandhouding website.  
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4. Toegevoegde agendapunten 
 

• Verkeer en parkeren 
o Evaluatie bijeenkomst gemeente 9 maart 

Weinig inspraak vanuit gemeente gedurende meeting. Achteraf 
doen ze wel dingen aanpassen zoals het verplaatsen van lantaarn-
palen en vakken die te dicht bij opritten gesitueerd waren. De 
BOSV was zeer tevreden over de grote opkomst en betrokkenheid 
vanuit de wijk.  

o Voortgang Werkzaamheden 
Geen bijzonderheden. 
 

• Website 
o Status 

De bouw van de website is in volle gang. De eerste versie is 
gemaakt maar Petra. Ze loopt echter tegen het feit aan dat we 
nog geen menu structuur bedacht. De centrale vraag hierin is: wat 
willen we graag communiceren? Een voorbeeld is het 
smoelenboek bijvoorbeeld. Ook werd besproken dat het beter is 
om een sub pagina op de website te wijden aan actuele zaken in 
relatie tot de wijk. Daaronder valt bijvoorbeeld de wijkinrichting. 
De openbare bekendmakingen horen hier ook bij. Andere ideeën 
zijn het promoten van Fixi, de wijkagent en hoe men zich moet 
aanmelden bij de buurtpreventie.  

o Te nemen stappen 
Iedereen gaat meedenken voor zaken op de website. Ook moeten 
we een moment prikken waarbij we alleen een foto laten maken 
voor het smoelenboek op de website. Wanneer de website 
officieel online gaat dan gaan we dit bekendmaken. Dat zal 
gebeuren via flyeren en Facebook. 
 

• Groenvoorziening 
Het onkruid staat hoog in de wijk. Volgens de gemeente zijn wij 
overgangsgebied en dat ziet de gemeente als reden om weinig te maaien. 
Volgens de gemeente zijn de sloten van het Waterschap en niet van de 
gemeente. De perken van de nieuwe bestrating zal in de najaar 
plaatsvinden. We gaan dit monitoren. 

 
• Oprichting stichting 

o Status 
Sinds vandaag zijn we een stichting. Meteen is ook een MS office 
365 gratis aangevraagd voor de stichting (office pakket, outlook, 
MS teams en Sharepoint voor de BOSV). Bankrekening moeten we 
nog opstellen. We kunnen nu lenen bij het GOEB voor de 
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notariskosten.  
o vervolgstappen 

§ De bankrekening moet worden opgemaakt 
§ De boekhouding zal ook worden opgestart 

 
5. Status commissies 

 
• Financiën 

o Begroting 2020 
deze is voor dit jaar goedgekeurd door de gemeente. De 
kosten zijn op basis van declaratie.  

• Secretariaat 
Geen bijzonderheden 

• Communicatie 
Deze sectie kan vooruit met de opbouw van de website. Eerst 
moet de website voor elkaar zijn voordat de we “de wijk” ingaan. 
NB: Bij noodzaak tot hulp kan Elmar ook helpen met het bouwen 
van de website. 

• Buurtpreventie (ter informatie) 
o 11-3 Verdacht busje à waarschijnlijk krantenbezorger 
o 12-4 Gevonden hond 
o 2-5 verdachte situatie, busje wat geduwd werd 
o 13-5 verdachte Citroën 
o 7 nieuwe aanmeldingen 1 afmelding 
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6. Actiepunten 
 

Nr Actie Wie Af Status 
2 Onduidelijk waar geparkeerd mag worden Allen 2020Q4 Open 
5 Tekort / verkeerde locatie straatnaamborden Allen 2020Q4 Open 
14 Hard rijden in wijk. Er wordt nog steeds hard.  ? 2020Q4 Open 
18 Vragen Brahim, Richard, Saskia Mark 27-08-2020 Open 
20 Smoelenboek opmaken Petra, Collin 27-08-2020 Open 
21 Contact opnemen met Gaby over beheer Facebook Petra 27-08-2020 Open 
24 Tekort hondenpoep bakken Anton 2020Q4 Open 
25 Nadenken over zaken voor de website Allen 27-08-2020 Open 
26 datum prikken voor smoelenboek foto Anton 27-08-2020 Open 
27 Bankrekening oprichten Anton 27-08-2020 Open 
28 Uitnodigen wijkagent Mark 27-08-2020 Open 

 
7. Rondvraag 

 
De Wijkagent zal de volgende keren standaard worden uitngenodigd. 
Voor betrokkenheid, kennismaken etc.  
 

8. Volgende vergadering 
 
Iedere 3e donderdag van de even maanden. 
 
Datum: 27-08-2020 
Tijd: 19:30 
Locatie: Nog te bepalen 


