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De pen van... Mark van Kemenade
Welkom bij het eerste wijkblad van Steegsche velden! Aan mij de eer om de
eerste ‘De pen van...’ af te trappen!
Mijn naam is Mark van Kemenade, ik ben 39 jaar oud, getrouwd en heb 3
kinderen. Wij zijn een van de eerste bewoners van de wijk uit de allereerste
fase en wonen hier inmiddels al 7 jaar met veel plezier. Acht jaar geleden
hebben wij vanaf een plaatje ons huis gekocht. De wijk was toen nog een
grote open vlakte, dus hoe het ging worden konden we alleen nog maar
inbeelden aan de hand van 3d filmpjes
en sfeerimpressies. Desalniettemin
waren we meteen al gecharmeerd van
hoe de wijk eruit zou komen te zien. We
zijn ook aanwezig geweest toen de
wethouder met een kleine ceremonie de
‘eerste schop in de grond heeft gezet’.
We zaten op dat moment op het hoogtepunt van de woningcrisis dus we
hadden ruim de tijd om na te denken welk huis we wilden en hoe we dat huis
wilden hebben. De makelaars hadden zelfs een speciaal winkeltje voor
Steegsche Velden geopend op de Nieuwstraat, compleet met demonstratie
keuken, deuren en sanitair om de huizen maar aan de man te kunnen
brengen. De wijk was toen nog een echte
enclave, een paar huizen ergens midden in een
weiland. Het gaf ook meteen een gevoel van
saamhorigheid. Tijdens de bouw hebben we
met een aantal buren al meteen de eerste
buurt barbecue georganiseerd!
Toen de eerste huizen er een jaartje of wat stonden zijn we benaderd door
Bewoners Overleg Buitengebied Aarle-Heikant (ook wel bekend als Bobah) of
wij mee wilden draaien in hun bewonersoverleg, aangezien Steegsche Velden
nog niet vertegenwoordigd was. Ik heb toen samen met nog een bewoner uit

onze straat zitting genomen bij Bobah als vertegenwoordigers van Steegsche
Velden. In de loop der jaren groeide Steegsche Velden en groeiden de
belangen en aandachtsgebieden steeds verder uit elkaar. Wij werden
inmiddels echt een wijk terwijl Bobah meer op het buitengebied is gericht.
Ongeveer 2 jaar geleden heb ik het initiatief genomen om op eigen benen te
gaan staan. Ik heb een paar actieve leden in de Facebookgroep benaderd of
zij interesse hadden om gezamenlijk Bewonersoverleg Steegsche Velden op
te zetten. Die interesse was er, en met dat kleine groepje zijn we meer leden
gaan werven. We hebben geprobeerd deelnemers te vinden uit alle
bouwfases en typen huizen om alle belangen zo goed mogelijk in het bestuur
vertegenwoordigd te hebben. Inmiddels zijn we sinds juni dit jaar een
officiële stichting. Ikzelf ben door de deelnemers gekozen tot voorzitter.
Met dit bewonersoverleg willen wij de bewoners van de wijk vertegenwoordigen. De persoonlijke mening van de leden doet er niet toe, het gaat
om de mening van de wijk als geheel. We willen opkomen voor de belangen
van iedereen in de wijk richting gemeente en andere partners. Hiervoor
hebben we jullie meningen nodig. In de toekomst zal je polls, vragen,
enquêtes en andere manieren van communicatie van ons zien. Ook is het
beheer van de whatsapp buurtpreventie groep onder gebracht in het
Bewonersoverleg. Dit in het kader van het thema veiligheid. Alle
vergaderingen zijn toegankelijk voor alle wijkbewoners, dus als je
geïnteresseerd bent of je wil iets bespreken, neem gerust contact op.
Naast het bewonersoverleg (www.steegsche-velden.nl) is er ook een
buurtvereniging (www.bvsvb.nl) in onze wijk. Deze staat los van het
bewonersoverleg maar we werken wel nauw samen. Waar het bewonersoverleg vooral gaat over leefklimaat, veiligheid en dergelijke, daar zorgt de
buurtverenging voor activiteiten zoals komende zaterdag tijdens Halloween,
maar bijvoorbeeld ook de buurtbarbecue en Pasen.
Ik draag de pen over aan: Anton van den Akker
Tot ziens in de wijk, Mark van Kemenade
Voorzitter Bewonersoverleg Steegsche Velden

Halloween 2020: Trick or Treat gaat door
Op zaterdag 31 oktober zou voor de eerste keer een
Halloween activiteit in onze wijk georganiseerd
worden door de buurtvereniging. Door de oplopende
besmettingen en alle corona maatregelen hebben we
besloten om het middagprogramma af te lasten,
hierdoor komen het Mario Kart toernooi en de films
te vervallen. Er was wel heel veel enthousiasme voor
deze activiteiten, dus we gaan voor volgend jaar een
nieuwe datum plannen!
Trick or Treat
De Trick or Treat tocht laten we wel door gaan, maar met extra maatregelen.
Zo komt er o.a. een vaste looproute en krijgt elk gezin/kind een tijdslot
toegewezen. Daardoor starten we wel iets eerder, vanaf 18.30 uur, zodat we
de gezinnen/kinderen beter kunnen spreiden. Alle maatregelen hebben we
op papier gezet, dit zal samen met het tijdslot en de looproute op vrijdag 30
oktober uitgereikt worden aan alle ingeschreven gezinnen/kinderen.
Al diverse buurtbewoners hebben zich opgegeven waar de kinderen terecht
kunnen. Ook beginnen huizen er al spookachtig uit te zien! Mooi dat we met
z’n allen toch nog iets leuks kunnen doen voor de kinderen. Maar ook voor de
deelnemende huizen hebben we helaas een aantal extra maatregelen
moeten opstellen om het Trick or Treat veilig te laten verlopen. We gaan
deze week persoonlijk even langs bij iedereen om uitleg te geven.
Opgeven Trick or Treat
Opgeven voor de Trick or Treat kan nog steeds, zowel voor kinderen als te
bezoeken adressen. Schrijf je in op: www.bvsvb.nl/inschrijfdocumenten
Deadline inschrijving: donderdag 29 oktober tot 20.00 uur

Velden met zonnepanelen in en rond

Steegsche Velden ligt binnen de rode cirkel

Steegsche Velden?
De gemeente Best heeft in en rondom onze wijk enkele jaren terug meerdere
gebieden en velden aangewezen voor de opwekking van duurzame energie.
Het betreft onder meer het veld achter de Slootjesbeemd en Bloemendonk
en het maisveld tussen de Slootjesbeemd en Bomenbeemd. Overigens zijn er
ook gebieden ingetekend nabij de Kruisbeemdenweg en het hele weiland van
onze ‘buurboeren’ tot aan het spoor (zie afbeelding hiernaast).
Op maandag 2 november wordt de Visie duurzame energieopwekking
buitengebied Best besproken in de gemeenteraad. Het is een bespreekstuk,
geen hamerstuk. Echter, het is wel het moment om in te spreken als daar
behoefte aan is.
Zowel een raadslid als een gemeenteambtenaar heeft aan het
bewonersoverleg uitgelegd dat de gebieden zijn aangewezen op basis van
waar er in theorie duurzame opwekking mogelijk is. Daarbij wordt gekeken
naar natuur, toentertijd geplande bebouwing, aanvliegroutes, enzovoorts.
Een aanwijzing wil niet zeggen dat het er ook komt. Al was het maar omdat
een partij zich eerst bij de gemeente moet melden die daar duurzame
energie wil opwekken.
Een windmolen is gezien de nabijheid van de wijk waarschijnlijk onhaalbare
kaart. Zonnepanelen zijn eenvoudiger te realiseren, ook omdat er mobiele
velden bestaan. Alleen met het oog op de toekomstige uitbreiding van de
wijk leek het de ambtenaar niet heel aantrekkelijk om op de betreffende
locaties in Steegsche Velden zelf iets te ondernemen. Echter, als de
gemeenteraad instemt met de huidige visie, is die mogelijkheid er wel zolang
er niet bebouwd wordt.
In het geval dat er toch iemand op de locaties in en rond Steegsche Velden
een zonnepark wil aanleggen, dienen de omwonenden daarover ingelicht te
worden.

Deze partij moet dan ook het gesprek met de wijkbewoners aangaan, om te
kijken of er voldoende draagvlak is.
Vanuit het bewonersoverleg willen wij graag weten of je voor of tegen het
huidige plan bent voor een optie om opwekking van duurzame energie op
bovengenoemde velden. Op onze Facebook pagina staat een poll die je kunt
invullen. Indien je niet in de gelegenheid bent om via Facebook te reageren,
kunt u ook een e-mail sturen naar redactie@steegsche-velden.nl.

Nieuws uit de wijk
Bewonersoverleg Steegsche Velden
Op 18 juni 2020 is de stichting Bewonersoverleg Steegsche Velden officieel
opgericht. De doelstelling van het Bewonersoverleg Steegsche Velden is het
handhaven en/of verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat
in de wijk Steegsche Velden. Hierbij gaat het om het behartigen van de
algemene belangen van de bewoners en van de wijk en niet om het
behartigen van een specifiek belang van een individuele bewoner.
Neem gerust eens een kijkje op de website www.steegsche-velden.nl.

Bestrating
De bestrating van de wijk loopt redelijk volgens schema. Kijk voor specifieke
tekeningen en de planning op www.steegsche-velden.nl/bestrating.

FIXI-app
Een schone en veilige buurt maak je samen!
De gemeente Best maakt gebruik van de Fixi-app en vraagt haar inwoners om
via de Fixi-app meldingen voor de openbare ruimte in te dienen. Dus is er
bijvoorbeeld een lantaarnpaal kapot of is het groen niet onderhouden, geef
het door met de Fixi-app. Je wordt vervolgens direct op de hoogte gehouden
van de afhandeling. Download vandaag nog de app!

Whatsapp groep Buurtpreventie SV
Bij binnenkomst in de wijk wordt
aangegeven dat er een whatsapp
groep is voor buurtpreventie. Met
meer dan 100 deelnemers blijven
we alert op acute verdachte situatie
in de wijk.
Nog geen deelnemer?
Meld je aan bij Mark (06-29595174),
Collin (06-19242436) of Petra (06-44928331)
en zij voegen je toe aan de groep.
Laat ook zien dat we actief zijn met de whatsapp buurtpreventie door stickers
zichtbaar bij je voordeur te plakken. Stickers nodig? Mark en Collin hebben er
nog voldoende op voorraad. Stuur ze een persoonlijk berichtje en je ontvangt
ze in de brievenbus.
Samen houden we de wijk veilig!

Schone Steegsche Velden valt in de prijzen
Wereldwijd kwamen miljoenen vrijwilligers in actie voor een schonere
leefomgeving tijdens de ‘World Cleanup Day’, ook in gemeente Best! Wel 60
fanatieke inwoners gingen de strijd aan tegen zwerfafval. In totaal
verzamelden zij tientallen volle zakken met zwerfafval. Verschillende buurten sportverenigingen hebben zich gezamenlijk ingezet om een gebied vrij te
maken van zwerfafval. Daarnaast gingen ook enkele individuele inwoners aan
de slag, alleen of met hun gezin.

Met de Afvalbingo werden
onder de deelnemende
groepen 3 prijzen verloot.
Buurtvereniging
Batadorp
won de 1e prijs van € 300,-.
Schone Steegsche Velden
won de 2e prijs van € 200,-.
De Trash Walkers wonnen de
3e prijs van € 100,-.
Deze prijs is te besteden aan een leuke maar verantwoorde activiteit voor
hun buurt of vereniging.
De gemeente Best wil iedereen die heeft meegedaan enorm bedanken voor
hun bijdrage aan een schone en leefbare gemeente.
‘Zwerfafvalpakker’ worden? Meld je aan!
Zet jij je al in tegen zwerfafval, of wil je ook graag meehelpen? De gemeente
ondersteunt jou hier graag bij! Meld je aan als ZAP-vrijwilliger via
teamschoon@debries.eu of vraag naar meer informatie. Ook losse
opschoonacties gedurende het jaar worden door de gemeente ondersteund.

Voorstelrondje: Tonny Vermulst,
wijkagent Centrum Best, Salderes, Steegsche Velden en Paljaard

Ik werk sinds 1980 bij de politie eerst in Son en Breugel en Sint-Oedenrode en
vanaf 1994 in Best. In 2003 en 2004 heb ik nog gewerkt bij de Technische
Recherche als verkeersongevallen analist. Vanaf 2005 ben ik wijkagent in
bovengenoemde wijken.
Inmiddels heb ik veel neventaken gehad zoals; Vuurwapendocent, ruim 20
jaar bij de ME, Horecaprojectleider, Jeugd en Alcohol en als Motorrijder op
de surveillancemotor en op de crossmotor in het buitengebied. Mijn werk is
compleet wanneer ik de schakel kan zijn tussen de burger en het
politiesysteem. Ik werk onregelmatig dus ook in de avonden en de
weekenden.
Contact
“Als wijkagent realiseer ik me al jaren dat onze grootste informatiebron de
burger zelf is. Schroom dan ook niet om te melden wat je kwijt wilt op
politiegebied. Of het nu om een verdachte situatie gaat of om vragen over
bepaalde zaken. Je krijgt van mij altijd antwoord of ik verwijs je door naar de
juiste instantie.

Voor de duidelijkheid: als je een verdachte of dringende situatie tegenkomt
waarbij direct de aanwezigheid van de politie nodig is, bel dan met 112
(dringend) of 0900-8844 (minder dringend).
Is er niet direct politie nodig maar wil je een probleem toch onder de
aandacht brengen, neem dan contact met mij via het contactformulier op de
website van de politie www.politie.nl onder het kopje mijn buurt en
wijkagent of bel met 0900-8844 en laat een terugbelverzoek voor mij achter.
Ik neem dan zo spoedig contact met je op.
Tips voor de donkere dagen:





Zet je licht aan! Denk aan de fietsverlichting want nu heb je licht nodig als
je naar school gaat en wanneer je terug komt. Er komen weer fiets
verlichting controles waarbij niet alleen gecontroleerd wordt maar ook
processen-verbaal worden uitgedeeld.
Een verlichte tuin geeft minder
kans op inbraak. Zet de
ongenodigde gast in het licht.
Sociale controle van naaste buren
is niet alleen hartverwarmend
maar ook preventief tegen een
inbraak een goed middel om op te
letten wanneer anderen niet thuis
zijn.

Terugblik op eerdere activiteiten
Corona-proof Paasevenement: als
de kinderen niet naar de Paashaas
kunnen komen, dan komt de Paashaas gewoon naar je thuis! Het was
een zeer geslaagd Paasevenement
met veel blije kindergezichtjes!

De Buurtdag

met Pubquiz winnaar
Sophie van Heusden!

met voor de kinderen de hele dag een
piratenschip-springkussen!

en met fanatieke schoonmakers
die maar liefst 12 volle vuilniszakken
hebben opgeruimd!

Insectenhotels maken:
Op Dierendag hebben we met een aantal
buurtbewoners de pallets uit de wijk hergebruikt om er insectenhotels van maken.
Ze hebben een mooi plekje gekregen bij
iedereen in de tuin.

Woordzoeker

