Secretariaat BO Heivelden
Marieke Last
Zwaanvelden 18
5685 HP Best
Tel.0499-310504
e-mail: boheivelden@hotmail.com

Notulen vergadering van woensdag 28 september 2011
Plaats:

Buurthuis aan de Vlinderhei

Tijd:

Aanvang 20.00 uur

Aanwezig: Marieke Last, Michel van Eekhout, Mijke Jennen, Ross Goorden (allen
BO Heivelden), Ruud Verstegen (buurtbrigadier)
Afwezig: Theo de Beer
1.

Opening en vaststelling agenda
Michel opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2.

Verslag door Ruud Verstegen, buurtbrigadier
Vanaf 30-08-11 hebben er 15 auto-inbraken plaatsgevonden in de wijken
Heuveleind en Heivelden; voornamelijk in auto’s van het merk Seat en
Volkswagen met als doelwit airbags en navigatiesystemen. Exacte cijfers
stuurt Ruud nog na, aangezien het systeem van de politie hieromtrent
vandaag helaas niet goed werkt.
Ruud vertelt dat het van groot belang blijft dat bewoners de politie
attenderen op verdachte situaties. Hierdoor zijn onlangs nog bijna
potentiële daders van diverse inbraken gepakt; helaas zijn zij ontkomen.
In de periode 30-06-11 tot half augustus zijn er 5 (poging tot)
woninginbraken geweest; Kuiltjeshei huizen 2x (reëel), Dorsvelden
(poging), Buntvelden (poging), Beestenhei (poging). In 4 gevallen door het
openbreken van een deur; allemaal vrijstaande woningen en op nachtelijke
tijdstippen. Gemeente Best had in totaal 102 woninginbraken in 2010 en tot
op heden 96 in 2011. Hiermee zit Best boven het landelijk gemiddelde en
de regio.
De jeugd van Heivelden is de afgelopen periode redelijk rustig. Kuiltjeshei
en winkelcentrum Heivelden blijven wel aandachtsgebieden. Ruud heeft
diverse contacten met bewoners in die omgeving gehad hierover.
Aandachtspunt blijft de voetgangersoversteekplaats bij de St.
Antoniusschool. Ook voor fietsers wordt regelmatig niet gestopt is de
ervaring van Marieke, Mijke en Ross. Ruud meldt dit bij zijn contactpersoon
van den afdeling verkeer van de gemeente, mogelijk kunnen zij een partij
inschakelen om de situatie te beoordelen en adviezen geven om het uiterlijk
van de oversteekplaats te veranderen. Geldt ook voor de overgang bij de
busbaan naar het winkelcentrum. Daarna een keer de verkeersouders van
de scholen benaderen.
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Snelheid Dennenhei: Michel heeft het voorstel aan de gemeente gedaan om
een smiley board te plaatsen, maar een snelheidsbord werkt beter volgens
gemeente. We wachten de reactie van de werkgroep Verkeer & Vervoer van
de gemeente af. Michel informeert dhr. Prudon van de Dennenhei hierover.
Parkeerprobleem Imkerhei: Korte discussie over de rol van het
bewonersoverleg. Imkerhei bestaat uit 2 gedeeltes met 25 huizen en 27
parkeerplaatsen bij eigen huis en 16 openbaar. Veel uitbouwen en daardoor
blijven er kleine parkeerplaatsen op eigen erf over. Op 28-09-11 begin van
de avond waren er 23 eigen plaatsen bezet en 15 openbare plaatsen, ook
stonden er 3 auto’s langs de plantsoenen geparkeerd. Lijkt inderdaad zo te
zijn dat er structureel te veel auto’s parkeren. Michel mailt de cijfers door.
Mijke spreekt op korte termijn mevrouw Donders uit de Imkerhei; Marieke
wil wel mee naar het gesprek. Daarna Lars Matthijsen van de gemeente
weer contacten.
3.

Goedkeuring notulen vergadering 29 juni 2011
 Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen op notulen. Marieke mailt
Ross, Ruud en Monique de notulen toe.
Actiepunten
 Michel heeft verzoek smiley-bord gedaan bij de gemeente.
 Trendanalyse uitvoeren m.b.t. resultaten digitaal bewonerspanel over
leefbaarheid (zie notulen 23-03-11). Actie toebedelen n.a.v. gemaakte
werkafspraken bestuurstaken.
 Uitslag digitaal bewonerspanel over leefbaarheid op website zetten.
Actie toebedelen n.a.v. gemaakte werkafspraken bestuurstaken.
 Digitaal bewonerspanel Verkeersveiligheid, verzoek rondmailen om na
te denken over mogelijke vragen. Actie toebedelen n.a.v. gemaakte
werkafspraken bestuurstaken.
 Organisatie burendag, mail sturen naar buurtvereniging Heivelden: niet
meer van toepassing.
 Voorzet maken voor gezamenlijke brief BO Heuveleind & BO Heivelden
naar gemeente inzake oversteekplaats basisschool St. Antonius: actie
staat nog open voor Michel.
 Contact opnemen met 3VO: Michel heeft secretaris 3VO Best half juli
een herinneringsmail gestuurd, maar nog geen reactie ontvangen.
Michel bewaakt voortgang.
 Scholen contacten om suggesties door te geven rondom
verkeersveiligheid: voorlopig niet oppakken, zie onder agendapunt 1.
 Ross moet nog een samenvatting maken van zijn analyse van de
webstatistieken en deze rondmailen.
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Ross moet René nog mailen met de vraag of de website van BO
Heivelden en het digitaal bewonerspanel een en dezelfde site zijn,
zodat we de statistieken goed kunnen interpreteren.
Ross moet zijn ideeën m.b.t. verbetering leefbaarheid Heivelden nog in
een mailtje zetten.
Nadenken over mogelijkheden tot uitbreiden bestuur: actie staat voor
iedereen nog open.
Mijke heeft de folder van www.zetplus.nl nog niet ontvangen. Mijke
vraagt deze nogmaals op.
Mijke regelt dat familie Heukelom een VVV-bon krijgt (Groene Woud
bon is niet meer verkrijgbaar).
Actie Monique om dhr. Kusters te benaderen over keuze
communicatiekanalen richting bewoners staat nog open.
Mijke heeft mw. Aangenendt gemaild dat het bestuur BO Heivelden
graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom het speelveldje
Schaapvelden/Vosvelden. Inmiddels heeft de gemeente laten weten het
grasveld periodiek opnieuw in te zaaien.
Mijke heeft het GOEB gemaild dat zij hun verzoeken om inhoudelijk
mee te denken kunnen blijven richten aan het secretariaat van BO
Heivelden.
Mijke heeft het GOEB gemaild dat BO Heivelden décharge verleend aan
de kascommissie.
Michel moet de opzet voor de vragenlijst voor het digitale
bewonerspanel nog oppakken.
Monique moet de juiste ingang voor ons bij 3VO nog doorgeven.

4.

Binnengekomen post
 Brief PvdA m.b.t. rattenplaag Best (2011-8-a): zelf nooit ratten in de
wijk gezien en ook nooit signalen gehad. Mijke informeert Marja van
Leeuwen. Thema-avond op 17-11-11 van PvdA over dit thema;
wellicht uitkomst opnemen in de nieuwsbrief.
 Parkeerprobleem Imkerhei (zie eerder doorgestuurde e-mail): zie
onder agendapunt 1.
 Eventuele opmerkingen n.a.v. binnengekomen post: geen

5.

Ontwikkelingen GOEB
Michel heeft een paar concrete vragen gekregen vanuit het GOEB over onze
nieuwsbrief: hoeveel keer per jaar verschijnt deze en met welke oplage en
aantal bladzijden. Marieke geeft aan dat de nieuwsbrief gemiddeld 2x per jaar
wordt verspreid met een oplage van 1600 nodig; aantal A4-tjes is 2,
dubbelzijdig. Voorkant full color en achterkant zwart-wit. Marieke mailt
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Angelo hierover terug.
Michel geeft een korte terugkoppeling over de GOEB-vergadering van 26
september. Op 12/10 vindt er een gesprek met Ine Meeuwis plaats. Het
jaarplan van het GOEB is gepresenteerd. M.b.t. de bladkorven blijft de situatie
ongewijzigd. Hans Schocke gaf een enthousiaste terugkoppeling over de
Sociale markt. Door Rijkswaterstaat zijn de geluidsmetingresultaten
besproken, maar helaas is er nul op het rekest gekregen.
In het GOEB is er behoefte om de rol van de BO-overleggen te bespreken.
Op 30-11-11 is de GOEB-voorzitter aanwezig bij onze vergadering. Specifieke
agendapunten om met hem te bespreken: moeizame communicatie en rol BO
Heivelden. Goed dat hij hoort dat bewoners in de wijk Heivelden relatief
tevreden zijn en dat Heivelden een ander type wijk is dan de meeste wijken in
Best. Het GOEB heeft ons gevraagd om ons digitaal bewonerspanel te
presenteren tijdens de volgende vergadering. Marieke maakt hiervoor een
aantal presentatiesheets en gaat op 12 december met Michel mee naar de
vergadering.
Suggestie vanuit GOEB: QR-code in de toekomst op onze nieuwsbrief zetten
met verwijzing naar onze website.
6.

Bewonerspanel
Binnen 2 weken stelt Michel een conceptvragenlijst op. Volgende keer BO
Heuveleind vragenlijst laten maken. Oude uitslag op site zetten pakt Michel
op. Trendanalyse kan later, als pm opnemen.

7.

Geplande / te plannen activiteiten:


8.

Verkeersactie november 2011: het gaat ons niet lukken om hier dit jaar
invulling aan te geven. Marieke informeert BO Heuveleind hierover.

Bestuur BO Heivelden
Overzicht taken BO Heivelden

Secretariaat: Marieke

Financiën: Hannie

GOEB-vertegenwoordiger: Michel

Beheer website www.boheivelden.nl: Marieke

Achterpadverlichting: Theo

Nieuwsbrief: Mijke

Digitaal bewonerspanel: Michel inhoud en Marieke contact met René

Notuleren bestuursvergaderingen: Mijke

Intermediair tussen bewoners en relevante overheden, organisaties
en instellingen: roulerend / ad hoc
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PR: nieuw bestuurslid voor werven

Ross denkt als jeugdlid op alle thema’s mee.
M.b.t. nieuwsbrief: opmaak zou anders kunnen. De schoonzus van Hannie
kan hier wellicht over meedenken. Mijke benadert Hannie hierover.
Volgende vergadering weer op de agenda om thema’s te inventariseren; in
januari uitbrengen.
9.

Rondvraag / overige te bespreken punten
 Afscheid Theo: Mijke stuurt via datumprikker.nl een uitnodiging voor
een etentje; op de dinsdagen in januari vanaf de 2e week. Michel regelt
een cadeautje.
 Werven bestuursleden: via eigen netwerk / Theo vragen.
 Samenwerking Heuveleind: Marieke nodigt Hans uit voor de vergadering
van 30-11-11.
 Planning 2012: op de woensdagen 1x per 2 maanden; Marieke maakt
een voorzet voor de planning 2012.

10. Sluiting
Michel sluit de vergadering.
Aanwezigheid Bewoners Overleg vergaderdata 2011
Ross
Datum
Michel
Theo
Marieke
Mijke
30 november

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Monique
Nee

Vergaderingen GOEB 2011

12 december (Michel en Marieke)
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