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Betreft Agenda vergadering Bewonersoverleg Steegsche Velden 

Vergaderdatum en -tijd 2000-2200 25-02-‘21 

Vergaderplaats Online 

Genodigden 

 
Mark, Elmar, Anton, Collin, Petra, Bianca, Richard, Tonny, Abdallah, 
Rick (coördinatie coach) 

Afwezig Collin, Petra, Bianca, Richard, Tonny, Abdallah 

  
 
 
 
 

1. Opening 
 
2. Voorstellen Rick 

 
Rick Bezemer, wie deze vergadering aansloot om zijn nut voor de wijk te 
tonen, heeft 2,5 jaar de rol van combinatie functionaris bij het Heerbeeck 
College vervult. De laatste twee jaar is hij werkzaam als jeugd coördina-
tor van Best Vooruit. Dit jaar wil hij in dat kader de wijk mogelijkheden 
bieden om aan de sportieve trekken te komen. Hij is inzetbaar voor spor-
tieve doeleinden. Hij kan bijvoorbeeld een vereniging betrekken met een 
activiteit die in de wijk gaat gebeuren. Daarnaast kan hij helpen met het 
organiseren van activiteiten waarbij hij zal bijdragen middels het juiste 
netwerk. Tot slot wil hij zichzelf presenteren als vraagbaak voor zowel 
wijk brede sportactiviteiten als voor individuele inwoners die sport vra-
gen hebben. 
 
Vz: Heel interessant maar meer voor de buurtvereniging. Wij, als BOSV, 
kunnen wel helpen door onze mediakanalen in te zetten waaronder het 
wijkblad. Dit is al besproken en zal met Collin gecoördineerd worden. 
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3. Notulen vorige vergadering 
Geen bijzonderheden op een typefout na 
 

4. Binnengekomen stukken 
 
• 22-12 Ontwerp omgevingsvergunning zonneveld koppelstraat/ringweg 

Nice to know 

• 20-01 Nieuwsbrief Batadorp 

Nice to know 

• 02-02 Reactie Wilco vd Berg (gemeente) n.a.v. inventarisatie groenvoor-

ziening 

Volgt in deze vergadering  

• 11-02 Goedkeuring budget BOSV via buurtbudget 

Begroting is goedgekeurd 

• 12-02 Besluit omgevingsvergunning dijkbeemd 

Nice to know 

• 12-02 Besluit nummeraanduiding dijkbeemd 22 

Nice to know 

• 18-02 Reactie Rob vd Heuvel (gemeente) n.a.v. mail Anton. 

Volgt in deze vergadering 
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5. Toegevoegde agendapunten 
 

• Verkeer en parkeren 
o Voortgang Werkzaamheden 

Aleen de aansluiting Broekbeemd en Hokkelstraat moeten nog. 
o Snelheid 

De snelheid in de wijk is nog steeds te hoog. We missen nog 

drempels.  
o Berm Hokkelstraat 

Deze berm is helemaal kapot gereden. Dit moet via de weg-

beheerder en behoort niet tot het project. De gemeente is 

op de hoogte. Anton vraagt dit nogmaals na bij Abdallah.  

 

Onderdeel van de mail is ook het voetbalveldje (punt 3). 

Het veldje niet bereikbaar. Termijn van herstel veldje niet 

bekend. Daar gaat Anton nog navragen bij rob van de heu-

vel. 

 

• Groenvoorziening 
o Inventarisatie Anton en Mark 
o Reactie gemeente 

Is een mail gestuurd 

1 Onkruidwagen rondgestuurd; 

2 Takken bij parkeervakken wordt teruggesnoeid; 

3 Veel puin bij veld binnenkomst wijk, gaat de gemeente 

eenmalig opruimen; 

4 Troep in de sloten. Medebewoners zijn bezig met oprui-

men; 

5 6x per jaar bermen maaien; 

6 De groenstroken wijk worden uitgediept. 

 

• Speeltuin buurtdonk 

Dit onderwerp is nog niet tot behandeling gekomen vanwege afwe-

zigheid Richard. 

 

• Goeb werkgroep 
Ligt stil door corona.  
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6. Status commissies 
 

• Wijkagent 
To DO: vz: verifiëren over de meldingen van poort forceren overgeko-
men zijn. 

• Buurtpreventie 
o 5 nieuwe aanmeldingen 1 afmeldingen 
o 9-1 2 meldingen van verdachte situaties met ‘kinderlokkers’ in 

de buurt van onze wijk via beheerdergroep van Best. 
o 18-1 Melding van ‘kinderlokker’ in Wilhelminadorp die 

niet terecht bleek + rectificatie. 
o 25-1 Melding van rellen in Speelheide en Naastenbest, ge-

volgd door discussie of dit wel of niet op de app moet. 
o 17-2 melding van verdachte voetstappen in achtertuin 

speeldonk 37 gevolgd door informatieve discussie over ca-
mera’s 

o 17-2 melding van geforceerd tuinhek op de speeldonk 33 
 

• Financiën 
o Begroting 2021 

Er is geld beschikbaar. Er moet nog gecheckt worden of de het 
geld op de rekening staat. 
To Do: rekening website hosting checken of het betaald is. 
(Anton) met Abdallah.  

• Secretariaat 
• Communicatie 

o Wijkblad (maart) 
1. Spelregels voor de buurtpreventie app in wijkblad 
2. Groenvoorziening antwoordt van de gemeente in zetten 
3. Bestrating (hokkelstraat etc. etc onze aandacht) 
4. Vacature voor meerdere leden 
5. Auto-inbraken meldingen uit Best 

o Website 
▪ Smoelenboek 

Enkel door Anton gedaan. De rest moet nog.  
▪ Dronebeelden 

Niet op de website zelf maar gewoon op YouTube met 

een link.  
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7. Actiepunten 
 
 

Nr Actie Wie Af Status 
2 Onduidelijk waar geparkeerd mag worden Allen Q1 2021 Open 

14 Hard rijden in wijk ? Q1 2021 Open 

20 Smoelenboek opmaken Petra, Collin 05-03-2021 Open 

24 Tekort hondenpoep bakken Anton Q1 2021 Open 

29 Wanneer is de informatieavond voor de begroeiing?  Mark Door corona 
getraagd 

Open 

30 Informatieavond Begroeiing communiceren in wijkblad 
en website 

Collin, Petra Door corona 
vertraagd 

Open 

31 Foto’s maken smoelenboek Allen 25-02-2021 Dicht 

32 Tekst aanleveren smoelenboek Allen 05-03-2021 Open 

33 Bespreken actiepunt auto-inbraken t.b.v. vaststellen me-
dium 

Mark 25-02-2021 Dicht 

34 Vacatures publiceren voor extra leden in wijkblad en op 
de site 

Collin, Petra Wijkblad 
maart 2021 

Open 

 
 

8. Rondvraag 
 

9. Volgende vergadering 
 
Iedere 3e donderdag van de even maanden. 
 
Datum: 15-4-2020 
Tijd: 19:30 
Locatie: Nog te bepalen 


