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De pen van... Anton van den Akker
Welkom bij deze tweede editie van het wijkblad Steegsche Velden. Ditmaal is
mij gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven.
Mijn naam is Anton van den Akker, ik
ben 42 jaar jong, gelukkig getrouwd
en heb twee fijne kinderen. Wij
wonen sinds 2017 in deze prachtige
wijk. In het begin was dit nog in een
houten blokhut achter op ons kavel,
en inmiddels een paar jaar in ons
mooie huis op de Dijkbeemd.
Omdat ik in de installatietechniek
werkzaam ben, voorheen als een installatiemonteur en reeds wat jaren als
zzp’er Engineer, wilden wij het huis zelf bouwen. Het casco werd gebouwd
door een aannemer en de rest hebben we zelf voorzien. Daar zijn we dan ook
best trots op. Van CAD tekeningen maken voor de installaties en het huis, tot
materialen bestellen, tot het monteren van de E en W installaties, tot het
plannen van de zaken die we niet zelf konden zoals een stukadoor etc.
De angst was er een beetje dat het leven in een blokhut wat ongemakkelijk
zou gaan zijn, maar niets bleek minder waar. De kinderen hebben er immens
van genoten, en wij konden het ook wel waarderen.
Sinds de laatste tijd met het afmaken
van de bestrating, het concreet worden
van de wijk en het aanplanten van het
groen ben ik erg trots op deze wijk. Een
dorps karakter met mooie bebouwing
en bijbehorend groen. Als hobby brouw
ik graag bier samen met een vriend van
mij onder de naam ‘Den Bestenaer’.
We hebben hiervoor een kleine thuisbrouwerij in de blokhut gemaakt.

Sommige buurtbewoners kennen mij al dankzij mijn aanwezigheid in diverse
onderdelen van de wijk. Ik ben een beheerder in de Facebookgroep van onze
woonwijk, ik ben nu een paar jaar penningsmeester in het bewonersoverleg
en daarnaast ben ik medeorganisator van onze buurtvereniging. Inmiddels
heb ik een cursus politiek binnen de gemeente Best gevolgd, waar wellicht
nog meer uit voort kan vloeien. Kortom, er zal altijd iets om handen zijn
waarmee ik voor mijn directe omgeving van nut wil proberen te zijn.
Ons bewonersoverleg is nog vrij jong en ontwikkelt zich steeds verder. We
houden contact met gemeente, handhaving en woonwijk. Je krijgt er niet
direct heel veel van mee als bewoner, maar we proberen daar waar nodig
wel bij te dragen aan een betere woonwijk. Dat kan zijn met het voorkomen
van parkeerproblematiek, tot de gemeente vragen de groenvoorzieningen
beter bij te houden. Er zijn al een aantal goede zaken hierdoor geregeld.
De grootste uitdaging naar mijn beleving, is de wijkbewoners zo goed
mogelijk te informeren en de betreffende nuttige informatie bij iedereen te
krijgen. Dat is in deze tijd niet altijd even eenvoudig.
Recent is onze website www.steegsche-velden.nl verder ontwikkeld, dat
moet ervoor zorgen dat er ook voor de buurtbewoners een beter beeld is in
wat er actueel leeft in onze woonwijk. Alleen samen kunnen we deze
prachtige woonwijk levend, prettig en mooi houden.
De buurtvereniging hebben we gestart om voor de gehele woonwijk
verbinding te creëren met leuke activiteiten tussen alle wijkbewoners. Zo
leren we elkaar kennen en weten we elkaar ook eerder te vinden als er iets
nodig is. Momenteel is dit helaas wat beperkt, maar daar waar mogelijk
wordt er zeker weer wat georganiseerd. Houd daar ook onze website
www.bvsvb.nl voor in de gaten. Heb je zelf nog ideeën voor of het
bewonersoverleg of voor de buurt vereniging. Neem dan even contact op.
Ik draag de pen over aan: Elmar Hoogterp
Tot ziens in de wijk, Anton van den Akker
Penningsmeester Bewonersoverleg Steegsche Velden

Uitbreiding van Steegsche Velden
Onze wijk is nagenoeg klaar op een paar huizen na aan de Broekbeemd.
De gemeente Best is al bezig met het tweede deel van de Steegsche Velden.
Het bestemmingsplan Steegsche Velden Noord-Oost is nu een voorontwerp.
Het gaat om het weiland dat tussen de Bomenbeemd, Nieuwe Dijk,
Liempseweg, Slootjesbeemd en Bloemendonk in ligt. Ook komt er een park
met waterberging (wadi) aan de Nieuwe Dijk en een wandelroute. Alle grond
is al even in het bezit van de gemeente.

Omdat het bestemmingsplan nu nog een voorontwerp is, kunnen wij als wijk
nog ´meepraten´. Denk daarbij aan verkeersstromen, toegangswegen en ook
de hoeveelheid parkeerplekken in het nieuwe deel van Steegsche Velden. Op
29 april hebben we in de Facebookgroep onze opmerkingen op het
voorontwerp geplaatst. Vanuit de wijk zijn er nog enkele aanvullingen
binnengekomen die we uiteraard meegenomen hebben. Je kunt ook zelf
afzonderlijk nog opmerkingen maken op het bestemmingsplan bij de
gemeente Best.

Op het moment dat we terugkoppeling krijgen van de gemeente, koppelen
we dat ook weer terug naar de wijk via de website van het bewonersoverleg,
en de Facebookgroep. Let wel, het gaat alleen om zaken die van toepassing
zijn op het nog te bouwen deel van de wijk. Wil je jezelf hier verder in
verdiepen? Ga naar de website ruimtelijkeplannen.nl en tik daar ‘Steegsche
Velden Noord-Oost’ in en je kunt bij het kopje documenten alles terugvinden.
In het voorontwerp staan 28 vrijstaande woningen ingetekend, 42 twee
onder een kappers, 44 rijtjeshuizen en 16 appartementen. Minimaal twaalf
procent van de woningen moet sociale huur zijn en dat komt neer op 16
woningen. Je kunt het appartementencomplex qua hoogte overigens niet
vergelijken met dat in Parkwachters, het is lager. Naar verwachting kunnen
geïnteresseerden zich eind dit jaar inschrijven bij de ontwikkelaar(s). In het
voorjaar van 2022 begint de voorbereiding van de bouw en later dat jaar
begint de bouw als alles volgens de planning van de gemeente Best verloopt.

Aanpassing straatverlichting
Aan de Hokkelstraat werden in januari ineens
alle chique straatlantaarns vervangen door wat
hogere grijze palen. De gemeente had de
intentie hiermee om een betere licht
verspreiding op de Hokkelstraat te verkrijgen.
Deze weg wordt namelijk veel gebruikt door
fietsers en wandelaars. De oude lantaarns
werden even ‘geparkeerd’ op de Broekbeemd.
Het ging om een tijdelijk experiment waarna al
snel de gemeente tot de conclusie kwam dat de
hogere grijze lantaarnpalen niet voor meer licht
zorgden, maar juist minder door de verspreiding
van de eenzijdige lichtbundel. Hierom is
besloten de oude chique lantaarns, welke ook in
de rest van de wijk te vinden zijn, weer terug te plaatsen.
Dat terugplaatsen is op 3 mei gebeurd en de grijze masten zijn (is ons verteld)
naar de Eindhovenseweg verplaatst. In onze wijk zijn er ook veel lantaarns
bijgekomen op de Hokkelstraat vanaf de Slootjesbeemd tot aan de Nieuwe
Dijk, alsmede ook op de Nieuwe Dijk zelf.
De gemeente Best vond de
verlichting ondermaats omdat
de lantaarns op deze verder
uit elkaar stonden op deze
stukken dan op plekken waar
wel woningen gebouwd zijn.
Zoals het nu staat, blijft het
definitief staan zover bekend.

Nieuws uit de wijk
•

Een tijdelijk meldpunt bestrating en parkeer problematiek
De bestrating is inmiddels grotendeels gereed en de gemeente Best
gaat over tot oplevering hiervan. Wij hebben in het begin van het
plan de nodige kritiek gehad en deze geuit naar de gemeente Best.
Het e.e.a. is destijds aangepakt maar een groot gedeelte ook niet.
Wij willen dan ook de gemeente hierin nogmaals op de meest
belangrijke aandachtspunten attenderen. Ook jij kunt hier aan
meewerken door jouw knelpunten/aandachtspunten door te geven.
Ga naar onze website www.steegsche-velden.nl en klik op het tabje
nieuws en dan op beoordeling bestrating en parkeer problematiek.
Via Facebook, onze website, mail en door het aanspreken van leden
van het bewonersoverleg kan je jouw aandachtspunten kenbaar
maken.
Er zijn er al een hoop zaken benoemd, dus wellicht staat jouw
probleem/aandachtspunt al op het lijstje. Controleer dit eerst op
onze website voorafgaande aan het contact opnemen hierin.
Vanwege privacy worden alle aandachtspunten anoniem vermeld.
Uiteindelijk gaan we met een gezamenlijk overzicht naar de
gemeente zodat zij indien mogelijk zaken in de wijk kunnen gaan
verbeteren.

•

We zoeken nieuwe leden voor het bewonersoverleg.
Enkele leden hebben aangegeven niet voldoende tijd te hebben voor
het overleg. Vooral op communicatie en het beheren van de website
kunnen we versterking gebruiken. Daarnaast streven we ernaar om
uit zoveel mogelijk delen/fases van de wijk leden in het overleg te
hebben voor een zo breed mogelijke vertegenwoordiging.

•

De website van het bewonersoverleg
heeft pas een flinke
opfrisbeurt gehad.
Zo kun je er alle notulen
terugvinden van de
vergaderingen, maar
ook het smoelenboek
van het overleg en
bovenal actuele zaken waarover je mee kan praten. En die input is
belangrijk, want het bewonersoverleg is er voor de wijk en wil de wijk
zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Kijk vooral even op
www.steegsche-velden.nl.

•

Download de Fixi-app.
De gemeente Best maakt gebruik van de Fixiapp en vraagt haar inwoners om via de Fixi-app
meldingen voor de openbare ruimte in te
dienen. Dus is er bijvoorbeeld een lantaarnpaal
kapot, is het groen niet onderhouden of zijn er
verzakking in de bestrating? Geef het door met
de Fixi-app. Je wordt vervolgens direct op de
hoogte gehouden van de afhandeling en
meestal worden doorgegeven zaken snel
opgelost door de gemeente is de ervaring bij
veel gebruikers.

WhatsApp-groep buurtpreventie
Bij binnenkomst in de wijk wordt aangegeven dat er een WhatsApp-groep is
voor buurtpreventie. Met meer dan 120 deelnemers blijven we alert op acute
verdachte situaties in de wijk.
Nog geen deelnemer, meld je aan bij:
Mark (06-29595174)
Collin (06-19242436)
Petra (06-44928331)
Zij voegen je toe en sturen je ook
meteen de spelregels van voor het
gebruik van de app door.
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 vervolgens in de brievenbus. Samen houden we de wijk veilig!

Voorstelrondje: Rick Bezemer
Tuurlijk Sportcoach

Mijn naam is Rick Bezemer en ik
ben Sportcoach bij Tuurlijk. Wij
houden ons, als onderdeel van
Gemeente Best, bezig met het
activeren en in beweging brengen
van inwoners van Best. Dit
betekent dat wij contact maken
met inwoners, verenigingen en
organiseren we activiteiten voor
een breed publiek. Van ouderen
tot
bassischoolkinderen,
van
jongvolwassenen tot mensen met
speciale behoeften.
Ikzelf ben 26 jaar, gymdocent bij het Heerbeeck en ben daarnaast nu al een
tijdje actief bij RKVV Best Vooruit en Atletiekvereniging Generaal Michaelis.
Daarnaast ben ik 2 jaar jeugd coördinator geweest bij MHC Best. Mijn
sterktes liggen bij het organiseren van activiteiten en contacten leggen
binnen een organisatie en deze personen met anderen in contact brengen
om deze organisaties sterker te maken.
Er zijn veel manieren waarop ik van waarde zou willen zijn. Omdat we veel
contact hebben met de sportverenigingen kunnen wij individuen wegwijs
maken in de jungle van bewegen. Het is nog wel eens lastig met de juiste
personen in contact te komen en wij kunnen je in de goede richting krijgen.
Daarnaast kunnen jullie bij mij terecht voor de ondersteuning van de
uitvoering van sportieve activiteiten. Dit is vooral vraag gestuurd en ik kan
ideeën en input geven waardoor de uitvoering een stuk gemakkelijker word.
Voel je vooral vrij om mij aan te spreken, bij elke vraag over sport die je hebt.
Ik ben heel benieuwd naar wat er al gebeurd en wat we nog meer kunnen
doen om gezondheid en sport uit te dragen binnen de wijk en de gemeente.
Je kunt me bereiken via r.bezemer@heerbeeck.nl of in sportieve
noodgevallen appen/bellen naar 06-36121398.

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 wederom net
als vorig jaar een zeer geslaagd Paasevenement met veel blije
kindergezichtjes! De rebus speurtocht is door een aantal buurtgenoten ook
gelopen en goedgekeurd bevonden.

Buurtvereniging Steegsche Velden
Zoals iedereen, hebben wij vanuit de buurt vereniging ook niet immens veel
activiteiten die we momenteel kunnen organiseren.
Het lijkt er echter wel weer op dat we richting meer mogelijkheden gaan
waarbinnen weer meer mogelijk is.
Houd daarom ook vooral onze website http://www.bvsvb.nl in de gaten voor
de huidige agenda en plannen hieromtrent.
Wij verwachten dat we dit jaar nog de volgende activiteiten te kunnen gaan
organiseren:
- Schuimparty voor de kinderen
- Mariokart toernooi en biosavondje voor de kinderen
- Buurt BBQ in september (afhankelijk van de maatregelen)
- Een kleine wijn en bierproeverij met bijbehorend Sommelier
- Halloween Trick or Treat op 31 oktober
Heb jij zelf nog leuke ideeën laat het ons zeker even weten middels onze
website.
Wij hopen weer op leuke en gezellige contactmomenten dit jaar, om een
goede verbinding onderling binnen onze woonwijk te behouden.

Sudoku Puzzels

