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Betreft Agenda vergadering Bewonersoverleg Steegsche Velden 
Vergaderdatum en -tijd 2000-2130 22-09-‘21 
Vergaderplaats Online 
Genodigden 

 
Mark, Elmar, Anton, Collin, Bianca, Richard, Mark V, Rene, Tonny 

Afwezig Tonny, Bianca, Richard 
  

 
 
 
 

1. Opening 
Een vergadering overgeslagen. Wat zal de vergaderfrequentie moeten 
zijn? Dit volgt in deze vergadering. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Deze zijn aangenomen. 
 

3. Binnengekomen stukken 
 

• 20-10 Uitnodiging voorlichting veiligheid in de wijk  
Deze voorlichting is uiteindelijk niet doorgegaan door de lockdown. 
Deze had eigenlijk betrekking op de wijk Naastenbest. 

• 12-10 Vraag Harm Evers wie de wijkagent is 
Deze is beantwoord door de voorzitter.  

• 15-10 uitnodiging gaby jansen sv noord 
Volgt straks. Verder geen reacties gehad op onze bemerkingen op 
plan SV Noord. Het plan is onzichtbaar en niet meer openbaar. Dus 
voorgang onzichtbaar. 
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• 28-12 Mail Rob Vader annulering werkgroep bestuurlijke vernieu-
wing 
Deze werkgroep is stilgelegd. Dit omdat het BSBO (De nieuwe bena-
ming van het GOEB) in leven is geroepen. De voorzitter heeft zijn be-
vindingen op de reden van het bestaan, en ontstaan, van de BSBO. 
Desalniettemin pakken ze het niet opnieuw op. Moeten we hier iets 
mee? Goed om een duidelijk contactpersoon te hebben vanuit een 
BO naar de gemeente.  

 
• 14-1 Mail Sandra brouwers over status slowlane 

Voorzitter met penningmeester met omliggend boeren op de koffie 
gegaan om het concept plan door te spreken. Wij hebben aangege-
ven dat het niet erg veilig gaat worden. Voorlopig gaat er nog niks 
gebeuren. Nu wordt er tussen de gemeentes overleg gevoerd om het 
aan te lopen. De projectleider is niet erg communicatief onderlegd, 
richting zijn omgeving en de diverse actoren. Een zaak voor het 
BOSV om in de gaten te houden. 
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4. Toegevoegde agendapunten 
 

• Ontwerp Bestemmingsplan SV Noord 
o Evaluatiegesprek en wandeling met Gaby 

Ze snapt het. De gemeente is niet bereidt om toe te komen op 
onze voornaamste wens. Dit wordt een slowlane en kan geen inrit 
hebben. Die wens snapt ze niet. Ze haalde aan dat andere wijken 
ook dergelijk zijn ingericht. Nog is aangeven dat andere wijken ho-
gere stoepranden en drempels hebben maar daar ging ze niet in 
mee.  
 
De hardrijders of te wel proberen daarmee zijn niet onderdeel van 
het bestemmingsplan. Dus dat moeten we los zien.  
 
Wat kunnen we nog doen? We krijgen de brief en die plannen er 
liggen. Daarmee oproepen op facebook dat we ons punt in de ge-
meenteraad kenbaar maken (inspreken). In de trant dat we ons 
niet gehoord voelen over dit punt. Vanuit Mark V: Best is een uit-
zonderlijke gemeente waarbij helemaal niet geluisterd wordt naar 
haar bewoners. 
 
Opties hiervoor is naast facebook ook een petitie te starten. Dit 
door naast de deur te gaan. Deze petitie is dan vanwege de veilig-
heid door de snelheid en de mogelijke extra entree.  
 
Dus plan-de-campagne: Wachten plan gemeente af, vervolgens 
een korte meeting. Tot slot op onze Facebook bericht voor pro-
motie van een petitie om onze zorgen te uiten als een wijk. Hier-
voor kunnen we al wel wat zaken voorbereiden zoals een kaart en 
beeldmateriaal.  

 
o Speeltuintje nieuwe dijk 

Nu is er niks voor grote kinderen. Bedoeling van het plan is iets 
voor grotere kinderen. Het moet een natuurlijke uitstraling heb-
ben. De gemeente zegt ons toe inbreng te geven ter zijne tijd. De 
penningsmeester heeft gevraagd om niet ene stukje maar de ge-
hele wijk mee te nemen. Wij als BOSV willen dat graag coördine-
ren. 
 
Voorzitter stelt voor om eerst aan de wijk aan te geven wat het 
idee is, dat er mogelijkheden zijn en vervolgens of er animo is om 
erover na te denken. Het bestemmingsplan geeft ruimte om hier 
iets te creëren. 
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Ook moeten we hiervoor de extra brink in SV Noord meenemen. 
 
 
 

• Hardrijders 
Hoe aanpakken? Geen punt voor bestemmingsplan maar je bent dan af-
hankelijk van de raad. Dus met genoeg dekking komt dat in behandeling. 
Zeker op het gebied van verkeersveiligheid. Zeker omdat bij de gemeente 
wel duidelijk is dat er plekken zijn die onveilig zijn.  

 
We moeten dit punt wel hard maken maar de vraag is hoe. De gemeente 
ligt nu in ieder geval nog dwars. Filmen zou kunnen maar is eigenlijk niet 
zomaar legaal. We kunnen hiervoor ook de bewoners inschakelen. Zodat 
we be-argumentatie opbouwen 

 
 

• Ontwikkeling Slowlane F2 
Voorzitter met penningmeester met omliggend boeren op de koffie 
gegaan om het concept plan door te spreken. Wij hebben aangege-
ven dat het niet erg veilig gaat worden. Voorlopig gaat er nog niks 
gebeuren. Nu wordt er tussen de gemeentes overleg gevoerd om het 
aan te lopen. De projectleider is niet erg communicatief onderlegd, 
richting zijn omgeving en de diverse actoren. Een zaak voor het 
BOSV om in de gaten te houden. 
 

5. Status commissies (altijd opsomming) 
• Wijkagent 

o Vanuit politie geen bijzonderheden 
• Buurtpreventie 

o 30-9 gevonden ov kaart 
o 10-10 verdachte persoon Salderes 
o 2-1 Tape op deurbellen 
o 2 aanmeldingen 
o 1 afmelding 
o Postbode heeft gepoept naast huis 

• Financiën 
o Jaarverslag 2021 

Werd even toegelicht. Geen bijzonderheden. 
o Begroting 2022 

De begroting is ongeveer hetzelfde. Mogelijk is er meer 
webruimte benodigd. 

• Secretariaat 
o Nieuwe secretaris ergens dit jaar. Rene wil erover nadenken.  
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• Vacatures 
o Vacatures plaatsen op onze kanalen. Dit staat ook in het 

komende wijkblad. 
• Communicatie 

o Wijkblad  
huidige editie 

§ Inhoud: 
• De pen van... Elmar Hoogterp 
• Uitbreiding van Steegsche Velden-Noord(Collin) 
• Speeltuin (Rene B) 
• Snelfietsroute Liempdseweg, fietstunneltje en 

extra wijkentree (Mark V) 
• Beveiligingcamera’s: wat mag wel en niet? (Col-

lin)  
• Parkeren in de wijk (Mark V) 
• Nieuws uit de wijk (Rene+ Collin) 

o Meldpunt bestrating en parkeer proble-
matiek 

o Vacatures bewonersoverleg 
o Update website bewonersoverleg 
o Fixi-app voor beheer buitenruimte 

• WhatsApp-groep Buurtpreventie Steegsche Vel-
den 

• Buurtvereniging (Anton) 
• Foto’s Halloween en Sinterklaas 

Toekomstige editie 
§  System matter experts schrijven zelf inhoudelijke stuk-

ken en een duo (Collin/Elmar) houden de deadline en 
overall in de gaten. 

§ Mogelijk kunnen we ook meer gebruik maken van film-
beelden. Maar dat is nog een brainstorm. 

Frequentie 
We hebben besloten drie per jaar. Dat betekend begin no-
vember laatste editie. 

o Website  
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6. Actiepunten 
 
 

Nr Actie Wie Af Status 
14 Hard rijden in wijk ?  Q3 2021 Dicht  

24 Tekort hondenpoep bakken Anton Volgende 
vergadering 

Open 

32 Tekst aanleveren smoelenboek Elmar+Rene Q1 2022 Open 
39 Berm en inritten monitoren Mark 24-6-2021 Dicht 
43 Meting verkeer opvragen bij gemeente Mark 24-01-2022 Dicht 
45 In gesprek gaan met inactieve leden BOSV Mark  24-01-2022 Dicht 
46 Contact met gemeente over warmteplan voor de wijk Mark 24-01-2022 Dicht 
47 Contact met gemeenten over evaluatie van de subsidiere-

geling 
Mark 24-01-2022 Dicht 

48 Vergadering inplannen na reactie gemeente bestem-
mingsplan 

Mark Q1 2022 Open 

49 Iedereen stuurt stukken in, Elmar samenvoegen, Collin 
format. 

Iedereen 28-01-2022 Open 

50 Bermtegels zijn beloofd. Onduidelijk is wanneer. Gaby 
wordt bevraagd. 

Collin Q1 2022 Open 

51 Slapende leden deleten Anton 24-01-2022 Open 
 

 
7. Rondvraag 

 
 

8. Volgende vergadering 
 
Iedere 3e donderdag van de oneven maanden. 
 
Datum: nieuwe vergadering volgt reactie gemeente 
Tijd: 20:00 
Locatie: Nog te bepalen 


