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

Notulen vergadering van woensdag 18 mei 2011
Plaats:

Buurthuis aan de Vlinderhei

Tijd:

Aanvang 20.00 uur

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

Opening en vaststelling agenda
Michel schuift wat later aan, dus bij zijn afwezigheid opent Theo de
vergadering. Er zijn geen toevoegingen op de agenda. Een speciaal welkom
aan Hans Schocke, voorzitter BO Heuveleind.

2.

Verslag door Ruud Verstegen, buurtbrigadier
 Snelheidsactie Dennenhei: Ruud heeft zoals toegezegd steekproefsgewijs
m.b.v. een lasergun de snelheden gecontroleerd; de piek lijkt er nu vanaf.
Het betreft vooral veel sluipverkeer; Ruud gaat op korte termijn nogmaals
meten.
 30 km actie: Ruud zegt toe om met behulp van de lasergun aan bewoners
te demonstreren welke snelheden er in de wijk worden gereden. Een
nieuwe stickeractie t.b.v. de kliko’s lijkt niet verstandig gezien de kosten
die hiermee gemoeid zijn en het feit dat het inzetten van eenzelfde
attentiemiddel bewezen niet effectief is.
 Ruud heeft de directeuren van de basisscholen gesproken en heeft hen
toegezegd dat hij voor het verkeer dat vanaf de rotonde komt de
snelheden

gaat

meten

gedurende

een

paar

ochtenden

en

de

verkeerssituatie bekijken.
 Er zijn sinds 23 maart 2 woninginbraken geweest (Kuiltjeshei) en i
inbraakpoging (Rogvelden); allen doordeweeks en ’s nachts. Er hebben de
afgelopen

periode

geen

auto-inbraken

plaatsgevonden.

Er

zijn

2

vernielingen aan auto’s geweest; 1x op woensdagmiddag en 1x in het
weekend).
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 De onderwerpen uit de enquête die betrekking hebben op de politie
worden besproken. Overall gezien is het beeld dat de bewoners geven die
hebben deelgenomen aan het digitale bewonerspanel positief. Er moet
nog een trendanalyse worden gedaan, zodat we kunnen zien hoe de
beleving van de bewoners zich heeft ontwikkeld (actie voor ?).
Suggestie Ruud voor presentatie resultaten is het gebruik maken van
smileys. Volgende keer leeftijdscategorie respondenten toevoegen.

3.

Samenwerking BO Heuveleind
Beide bewonersoverleggen zien de meerwaarde van een samenwerking in. We
zien de volgende mogelijkheden hiervoor:
 Digitaal bewonerspanel: volgende thema Verkeersveiligheid, half juli opzet
gereed, begin september uitzetten. Mijke stuurt een mail rond met het
verzoek na te denken over mogelijke vragen. Onderwerpen die al
genoemd zijn: fietsen, parkeren, snelheden, rijgedrag, overzichtelijkheid
van verkeerspunten, militair transport.
 Organisatie burendag (24 september): idee is een volleybaltoernooi te
organiseren; Heuveleind versus Heivelden, 6 mensen per team, minimaal
6 teams, duur max. 3 uur. Mijke stuurt hierover een mail naar de
buurtvereniging Heivelden, Hans benadert buurtvereniging Heuveleind.
 Verkeersactie: begin november organiseren; hiervoor een werkgroepje
samenstellen met 2 deelnemers vanuit BO Heivelden en 2 vanuit BO
Heuveleind.
Hans Schocke bespreekt dit met het bestuur van het bewonersoverleg
Heuveleind. Tevens wordt de afspraak gemaakt om wederzijds notulen uit te
wisselen en regelmatig elkaars bewonersoverleg bij te wonen.
Inzake de oversteekplaats Heivelden-Zuid (bij Antoniusschool) zou het goed
zijn om vanuit BO Heuveleind en BO Heivelden gezamenlijk een brief met
actieve signalering hieromtrent te sturen naar Monique Machielsen. Michel
maakt een voorzetbrief en draagt na ontvangst reactie zorg voor verzending
voor 29 juni, zodat we tijdens het volgende BO hierover kunnen spreken met
Monique (zij schuift dan aan bij de vergadering).
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4.

Goedkeuring notulen vergadering 23 maart 2011
 Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen op notulen.

Actiepunten


Contact opnemen met 3VO: Michel heeft secretaris 3VO Best gemaild,
maar nog geen reactie ontvangen. Michel bewaakt voortgang.



Scholen

contacten

om

suggesties

door

te

geven

rondom

verkeersveiligheid: actie staat nog open voor Mijke.


Actie opzoeken informatie 30 km actie in archief afgerond door
Marieke.



Michel moet nog terugkoppeling geven aan Marc van de Dennenhei.



Notulen overleg 26 januari zijn door Marieke in PDF op de website laten
plaatsen.



Ross heeft de websitestatistieken geanalyseerd. Ross maakt een
samenvatting van zijn analyse en stuurt deze per mail toe. Tevens
mailt Ross René 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 zet zijn ideeën m.b.t. verbetering leefbaarheid Heivelden nog in
een mailtje.



Marieke heeft de bewoners van de Dennenhei gemaild met de vraag
om deel te nemen aan het digitaal bewonerspanel.



Ross

heeft

nagedacht

bewonersoverleg

over

Heivelden,

de
maar

inzet

van

Facebook

ziet

niet

direct

voor

het

meerwaarde.

Vooralsnog gaan we hier niets mee doen.


Vervanging openbare verlichting: Mijke mailt de gemeente dat BO
Heivelden de vervanging openbare verlichting vanuit het oogpunt
leefbaarheid verstandig lijkt; tevens bedankt zij hen voor de duidelijke
tekeningen.



Marieke heeft Sandra Brouwers van de gemeente gemaild onze reactie
op het voorstel werkwijze parkeren gemaild.



Marieke heeft haar ideeën voor Burendag gemaild.
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Nadenken over mogelijkheden tot uitbreiden bestuur: actie staat voor
iedereen nog open.

5.

Binnengekomen post
www.zetplus.nl: Mijke vraagt een folder met meer informatie op.

6.

Ontwikkelingen GOEB
Michel heeft onderzoeker Frits Mientjes gesproken en aangegeven dat BO
Heivelden het GOEB als kennisuitwisselingsclub ziet niet als een orgaan met
een besluitvormende rol. Er is sprake van wisselend denkniveau binnen het
GOEB. Nieuwe voorzitter geeft positieve indruk. Contact met burgemeester en
wethouders is mogelijkheid voor het ontvangen van gratis advies voor hen.
Hans vertelt dat hun secretaris Angelo is benaderd voor de rol van secretaris
van het GOEB-bestuur en hij verwacht dat Angelo dit gaat doen.

7.

Bewonerspanel
Zie agendapunt 2 en 3. Mijke regelt dat familie Heukelom een Groene Woud
bon krijgt.

8.

Geplande / te plannen activiteiten:


9.

Burendag 2011: zie agendapunt 3.

Rondvraag


Mijke vraagt iedereen om zijn geplande vakantie aan haar door te geven.



De moeder van Hannie is onlangs overleden. Mijke stuurt haar een mail
om de condoleances namens het bestuur BO Heivelden te geven.

10. Sluiting
Michel sluit de vergadering.
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Aanwezigheid Bewoners Overleg vergaderdata 2011
Datum

Michel

Theo

Marieke

Mijke

Tim

Ross

Monique

29 juni

Ja

Ja

?

Ja

Nee

Ja

Ja

28 september

Ja

?

Ja

Ja

Nee

?

Nee

30 november

ja

?

Ja

Ja

nee

?

Nee

Aanwezigheid GOEB 2011


20 juni; Michel



26 september; Marieke



12 december; Theo?
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