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

Notulen vergadering van woensdag 30 november 2011
Plaats:

Buurthuis aan de Vlinderhei

Tijd:

Aanvang 20.00 uur

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

Opening en vaststelling agenda
Michel opent de vergadering, stelt de agenda vast en heet in het bijzonder Ad
van Laarhoven welkom. Ad stelt zich voor. Hij is sinds maart 2011 voorzitter
van het GOEB en tevens lid van BO Batadorp.
Ad vertelt dat het DB GOEB een gesprek heeft gehad met de gemeente over
de wijkbudgetten. De gemeente heeft hieromtrent spreektijd gevraagd en
gekregen tijdens het volgende GOEB-overleg op 12 december a.s. Ook zal de
gemeente dan ingaan op het verwijderen van de hondenpoepplaatsen.
Het DB GOEB en B&W zitten eind januari weer samen aan tafel.
Er wordt gesproken over de moeizame communicatie met de gemeente en de
rol van het bestuur BO Heivelden versus de behoefte van de gemeente
hieromtrent.

2.

Verslag door Ruud Verstegen, buurtbrigadier
Ruud is deze keer verhinderd.
Michel geeft aan dat er m.b.t. de Dennenhei geen nieuws te melden is.
Mijke heeft een gesprek gehad met mevrouw Donders van de Imkerhei over
de parkeersituatie. De voornaamste zorg van mevrouw Donders is dat er
door de manier van parkeren in de straat geen hulpdiensten door kunnen
indien nodig. Er is dus eigenlijk geen sprake van een parkeerprobleem,
maar van een veiligheidsissue. Mijke neemt dit op met Lars Mathijssen van
de gemeente.
M.b.t. de voetgangersoversteekplaats bij de St. Antoniusschool is het
onduidelijk of de brief naar de gemeente door Marieke is verstuurd. Mijke
gaat dit bij haar na.
Ruud meldt dat het goed zou zijn als de gemeente de bocht/kruispunt
Heivelden-Zuid / Eendenhei zou schoonmaken net als in Heuveleind bij een
soort gelijke bocht is gebeurd. Verder controleert de politie deze periode
fietsers bij de scholen op de aanwezigheid van fietsverlichting.
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3.

Goedkeuring notulen vergadering 30 november 2011
Actiepunten
 Nasturen cijfers m.b.t. inbraken en overlast door Ruud staat nog open.
 Status actie Ruud om bij zijn contactpersoon van de afdeling verkeer
van de gemeente te informeren over situatie voetgangsoversteekplaats
Antoniusschool onbekend.
 Michel heeft dhr. Prudon van de Dennenhei geïnformeerd over de
status m.b.t. verzoek smiley-bord.
 Michel heeft Mijke de parkeercijfers m.b.t de Imkerhei doorgemaild en
Mijke heeft mevrouw Donders gesproken.
 Marieke heeft de notulen van de vergadering van 29 juni nagestuurd.
 Trendanalyse uitvoeren m.b.t. resultaten digitaal bewonerspanel over
leefbaarheid wil Marieke na januari oppakken.
 Uitslag digitaal bewonerspanel over leefbaarheid op website zetten. Wil
Marieke samen met Michel oppakken.
 Voorzet maken voor gezamenlijke brief BO Heuveleind & BO Heivelden
naar gemeente inzake oversteekplaats basisschool St. Antonius heeft
Michel opgepakt.
 Contact opnemen met 3VO: Michel heeft secretaris 3VO Best half juli
een herinneringsmail gestuurd, maar nog geen reactie ontvangen.
Michel bewaakt voortgang.
 Ross moet nog een samenvatting maken van zijn analyse van de
webstatistieken en deze rondmailen.
 Ross heeft van René begrepen dat de website van BO Heivelden en het
digitaal bewonerspanel 1 domein zijn.
 Ross moet zijn ideeën m.b.t. verbetering leefbaarheid Heivelden nog in
een mailtje zetten.
 Marieke wordt gevraagd de leden van het digitaal bewonerspanel te
mailen met de vraag of er interesse is voor deelname aan het bestuur
BO Heivelden.
 Mijke heeft de folder van www.zetplus.nl nog niet ontvangen. Mijke
moet deze nog opvragen.
 Mijke heeft de familie Heukelom een VVV-bon overhandigt.
 Actie Monique om dhr. Kusters te benaderen over keuze
communicatiekanalen richting bewoners staat nog open.
 Michel heeft de opzet voor de vragenlijst voor het digitale
bewonerspanel gemaakt. René is in afwachting van akkoord Marieke
om deze live te zetten.
 Monique moet de juiste ingang voor ons bij 3VO nog doorgeven.
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Mijke gaat Marja van Leeuwen van de PvDA informeren over het feit
dat BO Heivelden geen berichten van bewoners heeft ontvangen over
ratten. Er is geen sprake van een plaag en het betreft de zwarte rat die
geen ziektes overdraagt.
Marieke heeft Angelo gemaild over de oplagen van de nieuwsbrief.
Marieke maakt een aantal sheets t.b.v. de presentatie voor het GOEB
over het digitale bewonerspanel BO Heivelden.
Mijke moet de schoonzus van Hannie nog benaderen over de opmaak
van de nieuwsbrief, rekening houdend met het feit dat dit mogelijk
centraal via het GOEB geregeld kan gaan worden.
Ad meldt dat hij bij zijn werkgever de Rabobank nagaat of er centraal
via het GOED goedkoper bankrekeningen afgesloten kunnen worden.
Mijke moet de datumprikker voor het afscheidsetentje van Theo nog
rondmailen. Michel regelt een cadeautje.
Marieke heeft de vergaderplanning 2012 gemaakt.

4.

Binnengekomen post
Er zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. de binnengekomen post.

5.

Ontwikkelingen GOEB
 Begroting GOEB: Hans vraagt waarom het budget voor de Sociale markt
niet herkenbaar is in de begroting. Ad geeft het aan dat het een klein
bedrag betreft en daarom onder een andere post is opgenomen.
 Input GOEB jaarplan 2012: digitaal bewonerspanel, samenwerking met
buurtverenigingen, rol van de gemeente versus bewonersoverleggen,
verkeersveiligheid.
 Hondenuitlaatstroken: de aanwezigen vragen zich af welke financiële
onderbouwing hieraan ten grondslag ligt en of er alternatieven zijn
bekeken. Wordt de hondenbelasting nu afgeschaft en was verhogen van
deze belasting geen optie? Hoe denkt de gemeente dit praktisch uit te
werken?
Standpunt
BO
Heivelden:
gemeente
moet
de
bewonersoverleggen niet misbruiken hiervoor. Ad informeert de
vertegenwoordiger van de gemeente dat deze vragen spelen, zodat deze
hierop voorbereid kan antwoorden tijdens de vergadering van 12
december.

6.

Bewonerspanel
Als René akkoord heeft ontvangen van Marieke kan hij binnen 10 dagen de
nieuwe vragenlijst uitzetten naar het bewonerspanel. Tijdens de volgende
vergadering de planning voor 2012 bespreken. Volgend thema zou
wijkbudgetten en besteding hiervan kunnen zijn.
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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.

Nieuwsbrief
Doorschuiven naar de volgende vergadering.

8.

Geplande / te plannen activiteiten:
 NL Doet: samen met BO Heuveleind iets organiseren?
vergadering bespreken in aanwezigheid van Marieke.

9.

Volgende

Bestuur BO Heivelden
Theo stopt als bestuurslid, maar wil wel contactpersoon voor de
achterpadverlichting blijven.
Hans mailt de vergaderdata BO Heuveleind door, verzoek aan Marieke dit
ook namens BO Heivelden te doen. Ad vraagt om ook het GOEB hierover te
informeren.

10. Rondvraag / overige te bespreken punten
 Idee Ross: bewonerspanel Best breed? Ad neemt dit mee naar het GOEBoverleg van 12 december.
 Theo meldt dat voor het buurthuis Vlinderhei tot 1 juli een contract loopt
met Welzijn Best, daarna valt voor hen een groot deel van de subsidie
weg. Hans neemt na overleg volgende week met het bestuur BO
Heuveleind het initiatief om een brief op te stellen aan de gemeente
namens BO Heuveleind en BO Heivelden over de vraag wat er met het
buurthuis gaat gebeuren in het kader van de bezuinigingstaakstelling van
de gemeente.
11. Sluiting
Michel sluit de vergadering.
Aanwezigheid Bewoners Overleg vergaderdata 2012
Ross
Datum
Michel Marieke
Mijke
1 februari

Ja

Ja

Ja

Ja

Monique
Nee

Vergaderingen GOEB 2011

12 december (Michel en Marieke)
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