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Notulen
Genodigden

Agenda vergadering Bewonersoverleg Steegsche Velden
1930-2130 15-04- ‘21
Online
Mark, Elmar, Anton, Collin, Bianca, Richard, Tonny, Abdallah, Mark V

Afwezig

Tonny, Abdallah, Richard

Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen
3. Binnengekomen stukken
•

1-3 update voortgang PSBO (oude GOEB) + reacties
o Anton stopt ermee

•

6-3 terugkoppeling wijkagent n.a.v. incidenten vorige periode
o Ze wisten het niet. Oproep aan eenieder dat bij verdachte zaken
deze ook bij politie wordt gemeld. In de systemen van de politie
zijn de SV heel rustig
8-3 Stukje buurtsportcoach t.b.v. wijkblad

•

o Is binnen
•
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24-3 Klacht Kim T t.a.v. verkeer remmende bakken
o Te kort geplaatst op de inritten
o Ging paar weken geleden fout met de brandweer
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o Diverse leden hebben dit gemeld bij de gemeente. Die heeft in•

•

middels wat verbeterd door de stremmingen verder van de kruising te plaatsen en sommige zijn verbreedt.
6-4 Nieuwsbericht onrust speeltuin Dijkstraten
o Bericht groeiend best. Discussie met PL Rob v.d. Heuvel over de
vele speeltoestellen en overlast daarvan.
7-4 aankondiging bestemmingsplan Steegsche Velden noord
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o De rest van de wijk. Zie volgende punt.
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4. Toegevoegde agendapunten
•

Ontwerp Bestemmingsplan SV Noord

Bewonersoverleg Steegsche Velden
Datum
18 april 2021

Eerste een voorstel ronde: Mark V, planeconoom en woont twee jaar in
SV. Hij bekijkt en komt bestemmingsplannen tegen voor werk.
o Reacties vanuit de wijk op het bestemmingsplan
Vz: Heeft op persoonlijke titel gebeld met de ontwerper onderaan het document van het beeldkwaliteitsplan. Voor wat betreft de Bloemendonk
zijn er zorgen om te kort aan parkeervakken en de mogelijke snelheid van
auto’s door dit deel van de wijk.
o
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Aandachtspunten BOSV ten aanzien van SVN
§ Verkeer:
• Hokkelstraat is smal en zachte berm zoals eigenlijk alle wegen om de SV heen;
• Liempsedijk is een kans om die weg te verbeteren.
Gemeente heeft die weg bestemd als fietssnelweg;
• Tunnel is een flessenhals. Er staat nergens dat er
onderzocht is dat de tunnel en wegennet het verkeer aankan.
§ Parkeren
• Aantal vakken voldoet aan de wettelijk regelgeving;
• Wel vraagtekens hoeveel vakken overblijven bij
het intekenen van garages;
• Concluderend: Parkeren is een groot zorgenpunt
wanneer kritisch gekeken wordt naar de vakken
en de kleinte van de percelen.
§ Groen
• Wadi stilstaan water? Niet bekend.
§ Geur
• Geur is getoetst. Gek dat bedrijven aan onze kant
niet belastender zijn;
• Na enige studie en discussie kunnen we concluderen: Dit bedrijf kan niet uitbreiden dus geen probleem.
§ Bouwverkeer
• In reactie van de BOSV ook aangegeven dat wij ervan uitgaan dat allen huizen vanuit de achterkant
door de bouw benaderd en gebouwd worden.
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o
o

Mening wijk ophalen en bundelen
§ Informeren via wijkblad en FB
Vervolgstappen
§ Het Moment is nu om met het plan SVN de gemeente te
vragen/verzoeken om goed te kijken naar de verkeersimpact op de wegen en tunnel;
§ Daarnaast moeten we het Verkeersmodel achter de getallen in het bestemmingsplan opvragen. Mark V kan een
stukje tekst opstellen om dit te regelen. Dit kunnen we als
BOSV doen of als officieel bezwaar. Vz: Is het wijsheid dat
wij een reactie opstellen als BOSV? Mark V: Als we contact
hebben met de Gemeente> Vragen naar planteam en
daarmee dan contact maken. P: > Ja die is er waarschijnlijk wel. Mark V: Vraag participatie met het planteam.
Daarmee moeten we het officieel doen als BOSV. Beide
contacten die we hebben gaan we mailen mailen.
§ Bij schade of bijna schade voor elkaar passerende auto’ s
en bij de berm Fixie meldingen sturen.
§ Ook dienen we onze bevindingen te publiceren via het
wijkblad (inhoud, onze analyse, aangeven als mensen een
goed punt hebben).

Datum
18 april 2021

Bianca meldt zich uit het net vanwege omstandigheden.
•
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Organisatie BO
Dit agenda punt ging met name over het mandaat en de rol van de BOSV.
Dit naar aanleiding van een FB-incident.
o Social media
§ Bij vervelende reacties op FB, overleg alvorens reactie te
geven.
o Doel van de BOSV
§ Wijk belang behartigen;
§ Geen eigen belang.
o Mandaat van de BOSV
§ Wij zijn ervan zolang we de bewoners blijven betrekken
en er alles aan doen om ze te bereiken;
§ Goed communiceren;
§ Iedereen kans geven om onderdeel te zijn van de BOSV.
o Er zijn wat ongelijkheden in taken binnen de BOSV:
§ Social media naar Collin
§ Drukken, factureren bij Anton
§ Website beheer naar Collin
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o

Er zijn reeds wat vacatures binnen de BOSV die wel noodzakelijkerwijs ingevuld dienen te worden.
§ Voor Collin is Iemand extra nodig om mee te helpen met
de website;
§ We hebben ook een vervanger nodig voor Collin zelf nodig;
§ Mark V staat er positief in om mee te draaien;
§ Dus concluderend. Mark V wil graag onderdeel zijn van de
BOSV. Daarnaast nog 1 of 2 leden erbij t.a.v. de website
en social media;

•

Verkeer en parkeren
o Evaluatie Werkzaamheden
§ Lantaarnpalen zijn nog voor Hokkelstraat, die komen terug;
§ Bestrating is af;
§ Nog wel kapotte bermen, slecht ontworpen inritten en
toegang voetbalveldje (ook Fixie hiervoor gaan gebruiken). Anton heeft aangegeven bij Rob met hem nog door
de wijk te lopen. Mark V: Na oplevering 1 jaar onderhoudsperiode (ook voor herstel).
§ Voor nu?
• Even met Fixie aan de gang;
• Na de zomer een rondje maken, hoe ligt het erbij;
• Parkeervakken is een schaarste. Speeldonk is verkeer ontworpen. Dit blijven aangeven.
o Berm Hokkelstraat
§ Behandeld bij bestemmingsplan SV Noord.

•

Groenvoorziening
Er wordt hard gewerkt aan de groenvoorziening. Duidelijk is ook dat de gemeente de punten vanuit de BOSV meeneemt in haar afwegingen.

•

Speeltuin buurtdonk
o Richard afwezig dus punt niet behandeld
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5. Status commissies
•
•
•
•
•
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Wijkagent
o Afwezig
Buurtpreventie
o 0 nieuwe aanmeldingen 1 afmeldingen
o Geen activiteiten
Financiën
o Facturen betaald.
Secretariaat
o Geen bijzonderheden
Communicatie
o Wijkblad (maart) (16 pagina max)
§ Tegenlezen zal door de gehele BOSV gebeuren
o Website
§ Smoelenboek
• Elmar moet nog
§ Beheer
• Technisch deel kan de VZ doen
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Nr. Actie

Wie

Af

2
14

Onduidelijk waar geparkeerd mag worden
Hard rijden in wijk

Allen
?

Q1 2021
Q3 2021

Dicht
Open

20
24

Smoelenboek opmaken
Tekort hondenpoep bakken

Collin
Anton

16-04-2021
Q3 2021

Open
Open

32
34

Tekst aanleveren smoelenboek
Vacature publiceren voor extra leden in wijkblad en op
de site
Contact met gemeente over berm Hokkelstraat
Contact met wijkagent of whatsapp meldingen bekend
zijn
Controleren of Hosting factuur 2020 betaald is met Abdallah
Aanbieden tekst voor gemeenteplanteam (zie punt)
Berm en inritten monitoren
Mark V toevoegen aan office, WhatsApp groep etc.
Onderzoeken of Best een planteam heeft en hoe zijn
onze punten willen ontvangen
Opstellen officiële reactie met gebruik van initiële tekst
van Mark V

Elmar
Collin

Open
Open

Mark
Mark

16-04-2021
Wijkblad
April 2021
15-4-2021
15-4-2021

Anton

15-4-2021

Dicht

Mark V.
Mark
Mark
Mark

24-6-2021
24-6-2021
24-6-2021
01-5-2021

Open
Open
Open
Open

Mark

01-5-2021

Open

35
36
37
38
39
40
41
42

Status

Datum
18 april 2021

Dicht
Dicht

7. Rondvraag
8. Volgende vergadering
Iedere 3e donderdag van de even maanden.
Datum: 24-6-2021
Tijd: 19:30
Locatie: Nog te bepalen

Pagina 7 van 7

INTERN GEBRUIK BOSV

