
Jaarverslag 2017

In de loop van 2017 is Els Wanders toegetreden tot het bewonersoverleg. Verder waren er geen 
wijzigingen. Aan het eind van het jaar bestond het bewonersoverleg uit de volgende personen:

 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
 Els Wanders opzet huiskamer en acties in het kader van duurzaamheid

Onze belangrijkste activiteiten in 2017 waren:

-     het bewonersoverleg heeft vijf reguliere vergaderingen gehad. 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. 

- het aantal veiligheidsincidenten is opnieuw gedaald, maar het aantal woninginbraken is weer 
gestegen. Daarom is door ons opnieuw, via nieuwsbrief en website, aandacht gevraagd voor het 
goed afsluiten van de woning en het oprichten van whatsapp-groepen.

-     er is vijf maal een elektronische nieuwsbrief gepubliceerd.

- op 25 maart heeft een groot aantal leden van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan onze 
wijk. Na een inleiding van onze voorzitter, waarin de belangrijkste knelpunten werden 
benoemd, werd in twee groepen een wandeling gemaakt door de wijk. Hierbij konden de 
raadsleden met eigen ogen zien wat er wel en minder goed gaat in onze wijk. De gebruikte 
presentatie en een verslag van het bezoek is te vinden op onze website.

- op 25 en 26 mei hebben bewoners van het Frisopark weer een mini-camping georganiseerd. De 
belangstelling voor deze activiteit blijft beperkt, maar de bewoners willen hier wel mee 
doorgaan.

- op 27 augustus heeft het bewonersoverleg weer een nazomerborrel georganiseerd. Het aantal 
deelnemers was lager dan vorig jaar, daarom hebben we besloten om op zoek te gaan naar een 
andere vorm om meer bewoners te trekken.

- in de loop van 2017 hebben vertegenwoordigers van het bewonersoverleg, samen met Toon 



Brouwers van de gemeente en Marie-Jose Bakx van het Woonbedrijf een Gebiedsvisie 
ontwikkeld voor Naastenbest. Dit in vervolg op de Woonvisie zoals begin 2017 goedgekeurd 
door de gemeenteraad. Op 14 nov is deze aangeboden aan de twee betrokken wethouders, in een
bijeenkomst waarvoor veel belangstelling bestond. De wethouders waren zeer positief en 
hebben gemeld “dat de samenwerking met bewonersoverleg en Woonbedrijf voortgezet zou 
worden om de Gebiedsvisie te realiseren”.

- Els Wanders is in de loop van 2017 gestart met een 'huiskamer' in de voormalige muziekschool. 
Zij verzamelt zelf een groepje mensen om zich heen die hieraan een vervolg kunnen geven. De 
gemeente verleent medewerking door het (tijdelijk) gratis beschikbaar stellen van ruimte. Het 
bewonersoverleg heeft gezorgd voor een 'start-subsidie'.

- er zijn in de nieuwbouwwijk Schutboom-Zuid, na goed overleg met de bewoners, twee 
speelveldjes aangelegd. De zweefmolen trok met name veel enthousiaste jonge gebruikers, maar
leverde daardoor ook veel overlast, vooral voor de er direct naast gelegen praktijkruimte voor 
fysiotherapie. De wethouder heeft daarom al snel opdracht gegeven de zweefmolen weer te 
verwijderen. Het bewonersoverleg is gevraagd om suggesties te doen voor herplaatsing binnen 
onze wijk.

-     er zijn opnieuw een aantal aanvragen voor buurtbudget gehonoreerd. Daaronder bekende zoals 
de mini-camping en de nazomer-borrel. Maar ook nieuwe, waaronder een Halloween-viering in 
de voormalige muziekschool en de aanplant van een rij wilgebomen langs de Ringweg ter 
hoogte van de Vendelier. 

-     op een aantal punten, zoals bij de verkeersoverlast in de Cornelis Houtmanstraat, het wandelpad
achter de atletiekbaan en de bussluis bij de sporthal, kon nauwelijks voortgang geboekt worden 
omdat afspraken door de gemeente bij herhaling niet nagekomen werden. 

-     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.


