
Jaarverslag 2016

In de loop van 2016 is de vertegenwoordiger van de Islamitische Stichting Akin Cengiz vervangen 
door Oktay Gökçe. Eind 2016 bestond het bewonersoverleg daarmee uit:

 Mat de Vaan voorzitter
 Herman Wester secretaris
 Wim Costongs penningmeester
 Oktay Gökçe contactpersoon Islamitische Stichting Best
 Frans den Dekker BON Verkeersgroep, Werkgroep Verkeer GOEB en wrkgrp Fietsplan Best
 Sjef van Gastel contactpersoon Naastenbest Zuid
 Jan Gordon contactpersoon Vendelier
 Rob Schroevers contactpersoon omgeving Potterstraat

Onze belangrijkste activiteiten van 2016 waren:

-     het bewonersoverleg heeft zes maal vergaderd. Bij verschillende zijn wijkbewoners en mensen 
van de gemeente te gast geweest. Daarnaast is bij (bijna) elke vergadering de wijkagent 
aanwezig om te praten over de veiligheid in de wijk. 

-     vertegenwoordigers van het bewonersoverleg hebben daarnaast regelmatig overleg met mensen 
van de gemeente, andere bewonersoverleggen en diverse anderen.

-     er is zes maal een elektronische nieuwsbrief gepubliceerd. Eén daarvan is ook op papier huis-
aan-huis bezorgd. Het aantal abonnees op de electronische nieuwsbrief is daarna uitgebreid, 
maar nog altijd missen we van veel gezinnen een e-mail adres.

-     er stonden voor 2016 verschillende renovaties gepland: de parkeerterreintjes tussen het Joh. 
Frisopark en de nieuwsbouw in Schutboom Zuid en de herinrichting van de Pr. Irenelaan, met 
het terugbrengen van de wandelroute. Beide zijn door vertragingen doorgeschoven naar 2017. 
Wel is de verkeersremmer in de Bernardlaan, tussen Schakelplein en Oirschotseweg aangepast 
waardoor deze de snelheid nu beter regelt, de parkeerplaats vlak bij het bankje op het 
Schakelplein is vervangen door groen en er is voor fietsers van zuid naar noord een aanbevolen 
fietsroute langs het gezondheidscentrum i.p.v. de onoverzichtelijke bocht in de Rembrandtlaan.

-     om de parkeerdruk op de Pr. Beatrixlaan te verminderen zal men, bij wijze van proef, bij grote 
activiteiten in de sporthal de verkeerspaal in de J. van Wassenaerstraat (naast de sporthal) 
tijdelijk laten zakken. Hierdoor kunnen bezoekers van de sporthal ook via die kant het 
parkeerterrein achter de psorthal bereiken. 

-     het verwijderen van de bussluis in de Pr. Clauslaan, ter voorkoming van sluipverkeer door de C.
Houtmanstraat, is nog onderwerp van discussie. 



-     er zijn vijf voorstellen gehonoreerd in het kader van het Buurtbudget, totaal voor ruim 6000 
euro. Bij diverse daarvan is het bewonersoverleg betrokken geweest. Dit jaar moesten bewoners
er wel snel bij zijn, want de sluitingsdatum voor de eerste beoordeling was al op 1 maart. 
Bovendien is het budget alleen tot die datum gereserveerd per wijk; daarna is het ook 
beschikbaar voor andere wijken. Er was, alleen in 2016, 10000 euro extra beschikbaar voor de 
hele gemeente. Ook voor 2017 wordt weer buurtbudget beschikbaar gesteld.

-     de mini-camping (Hemelvaart) en de Nazomerborrel (augustus) zijn weer gehouden. De mini-
camping wordt georeganiseerd door bewoners van het Joh. Frisopark. De Nazomerborrel wordt 
georganiseerd door het bewonersoverleg. Beide activiteiten trekken geleidelijk meer publiek.

-     de veiligheid is in Naastenbest (gemeten naar het aantal aangiftes bij de politie) lict verbeterd. 
Wel blijft het aantal gevallen van fietsendiefstal (vrijwel uitsluitend in de omgeving van het NS-
station) hoog.

-     het bewonersoverleg is nauw betrokken bij/geïnformeerd over initiatieven voor het bouwen van 
seniorenwoningen op het perceel van de Muziekschool aan de J.P. Coenstraat. Een dergelijk 
inititatief past o.i. in de groeiende behoefte aan seniorenhuisvesting binnen de wijk.
Als voorzitter van het bewonersoverleg heeft Mat de Vaan in dec. gebruik gemaakt van het 
inspreekrecht in de gemeenteraad, om uiting te geven aan onze zorgen over het gebrek aan 
ambitie ten aanzien van  de groeiende groep senioren in Best (ook in onze wijk) in de 
conceptvisie Wonen en Zorg.  

-     het bewonersoverleg ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente, in het kader van de 
WMO. Deze subsidie bedraagt, al een aantal jaren, 1250 euro. In een apart fincieel verslag is te 
zien waar we dit geld aan besteed hebben.


