Inventarisatie klachten/aandachtspunten voorgestelde straatbeeldplan Steegsche Velden Best.
Best, 16-03-2020
Aan de hand van de informatie/inloop avond vanuit Gemeente Best op 9 maart zijn er diverse
opmerkingen naar voren gekomen. Ondanks dat het mogelijk was om opmerkingen op een inschrijf
lijst te schrijven, hebben wij als bewoners overleg Best de opmerkingen ook nog geïnventariseerd en
samen gebracht in dit document. Dit zijn niet alle opmerkingen, graag ook nog steeds de opmerkingen
op de inschrijflijsten van de inloopavond handhaven en beoordelen.
De opmerkingen:
1. Fam van Dijk, toekomstige bewoners Dijkbeemd 9
Beknopte samenvatting (mail volgt in bijlage)
Men geeft aan dat er tijdens het tekenen van het koopcontract, geen parkeervakken aanwezig zouden
zijn voor het huis. Dit is nu wel het geval.
Dit zorgt voor hinder tijdens het in en uitrijden van de opritten aan de oostzijde van de Dijkbeemd.
2. Fam. Slikker, toekomstige bewoners Dijkbeemd 7
Men geeft aan dat er tijdens het tekenen van het koopcontract, geen parkeervakken aanwezig zouden
zijn voor het huis. Dit is nu wel het geval. Als bewijsvoering hiervoor is er een foto bijgevoegd welke
men aangereikt kreeg bij de koop van het huis. Zie bijlage 1.
Dit zorgt voor hinder tijdens het in en uitrijden van de opritten aan de oostzijde van de Dijkbeemd.
Op bijlage 2 vind u een voorstel vanuit de bewoner om het probleem deels op te lossen. Tevens vind u
daarop een opmerking welke een vreemd stuk oprit laat zien. Hier is namelijk geen toetreding tot het
erf van de bewoner. Zie het kruis op bijlage 2.
Hiernaast nog het verzoek om een lichtplan te krijgen, deze is nu nog niet getoond/verstrekt.
3. Fam. Evers, bewoners speeldonk (nummer onbekend)
Beknopte samenvatting (mail volgt in bijlage)
Er is nu een slecht parkeerbeleid (bestrating is al gereed), waardoor de kindveiligheid in de straat te
wensen over laat. Tevens door het strakke parkeren tegen andermans oprit aan, is het nog lastiger in
te schatten of er kinderen van en naar het speeltuintje gaan.
Als oplossing geeft men aan dat er een parkeerverbod kan komen in de speeldonk. Er zijn reeds al
parkeerhoven voorzien aan weerskanten van de speeldonk. Als er een verbod is, dan is het ook
eenvoudiger elkaar aan te spreken op parkeergedrag.
4. Fam van Weezel, bewoners aan de Bomenbeemd (nummer onbekend)
Reactie middels social media (facebookgroep Steegsche velden):
Enige puntje wat ons raakt zijn de parkeervakken direct voor de woning. Een deel van het parkeervak
zit voor de oprit. Nu is dit in ons geval niet veel maar als het meegenomen kan worden zou dat wel fijn
zijn. Andere mensen bij ons in de straat (Bomenbeemd, en dan met name bomenbeemd 1-25) hebben
hier nog veel meer last van dan wij.
In een afbeelding (zie bijlage 3) maakt men duidelijk wat de problematiek is.

5. Fam.Barto, bewoner aan de Bomenbeemd
Reactie middels social media (facebookgroep Steegsche velden):
Ik begrijp dat de barrière in de Bomenbeemd spontaan is weggevallen. Erg vreemd als we straks een
smalle straat hebben waar kinderen op straat lopen en er met 30, waar normaal betekent 50,
doorheen geraast wordt.
6. Fam van de Loo, bewoner aan de broekbeemd
Reactie middels social media (facebookgroep Steegsche velden):
Het voorstel is om de parkeervakken in de Broekbeemd (oneven nummers) te verplaatsen naar de
kant van de sloot. Hierdoor kunnen ze meer parkeerplekken realiseren.
7. Dhr. Verhoeven, bewoner aan de Bomenbeemd / M. Harmsen, Bewoner aan de Bomenbeemd
Reactie middels social media (facebookgroep Steegsche velden):
Er is angst dat het riool of niet wordt aangesloten, of te klein wordt gedimensioneerd. Dit gezien het
erg kleine verschil tussen woningbouw hoogte en straatniveau. Graag aandacht hiervoor.
8. Mw. Harmsen, bewoner aan de bomenbeemd
Reactie middels social media (facebookgroep Steegsche velden):
1: Meerdere bewoners is verteld (door de makelaar en de bouwer/ontwikkelaar) dat de Bomenbeemd
ter hoogte van de Broekbeemd zou wouden afgesloten voor autoverkeer. Dit zie je ook nog terug op
het info bord dat recent is geplaatst bij de entree van de wijk.
De gemeente heeft toegezegd de stedenbouwkundige er naar te laten kijken.
Ons inziens zou deze maatregel behoorlijk kunnen helpen, tegen de snelheid waarmee in de wijk
wordt gereden.
2. Wij hebben ook aangeven dat de parkeerplaatsen aan de kant van de lage oneven woningen in
Bomenbeemd soms voor de opritten liggen en ook onhandig i.v.m. draaicirkels. De positie wijkt ook af
van wat de uitvoerder aan ons heeft verteld.
9. Mw. De Vries, bewoner aan de bomenbeemd 49
Beknopte samenvatting (mail volgt in bijlage)
De snelheid vanuit niet alleen buurtverkeer, maar ook bezorgdiensten etc. is een aandachtspunt.
Het groen aan de slootjesbeemd geeft te wensen. Dit beeld zou niet passen binnen het huidige beeld
van de wijk.
10. Fam van den Akker, bewoners aan de Dijkbeemd 20
Schrijver van dit document, reactie is dan ook rechtstreeks:
1. De vernauwing in de speeldonk geeft een mooi beeld. Echter wordt er in deze vernauwing ook met
regelmaat geparkeerd wat niet wenselijk is. De toetreding tot de Speeldonk komt hiermee in het
geding met alle gevolgen van dien. Het is ook erg onduidelijk of men nu wel of niet parkeert op de
stoep. Dat geld straks in de gehele wijk.
De vraag is dan ook, is het mogelijk te voorkomen dat er in deze vernauwing alsmede op de “stoep”
geparkeerd wordt? Komen er ook borden voor een parkeerverbod etc?
2. De locaties van verkeer remmende maatregelen zoals in het plan weergegeven zijn mij een raadsel.
Waarom worden deze niet op de kruisingen aangelegd van de doorgaande wegen in de wijk?
Momenteel liggen deze direct voor die kruisingen. Er zijn dan dus nog steeds wegen welke
uitnodigend om toch hard te rijden. Wij zien graag de drempels verlegd, en extra verkeer remmende
locaties bij doorgaande wegen aan de speeltuintjes.

Algemene aandachtspunten:
- Aanbieden verlichtingsplan (meerdere bewoners).
- Onduidelijk of er een stootrand komt bij parkeervakken?
- Afwerking sloten en begroeiing in de wijk. Deze ogen nu slordig?
- Komen er nu ook afvalbakken voor hondenpoep door de wijk heen?
- Aandacht voor locaties straatnamen. Dit is momenteel echt slecht aangegeven.
- In reeds nieuwe bestrating zijn parkeervakken slecht zichtbaar. Zo ook in de parkeerhoven.
- Houd rekening met drainage in perken etc. De grond in onze wijk watert niet tot slecht af.

Bijlage 1:

Bijlage 2:

Bijlage 3:

