
Jaarverslag 2018

In de loop van 2018 heeft Els Wanders zich teruggetrokken uit het bewonersoverleg. Na een 
bestuurswisseling binnen de Islamitische Stichting is Akin Cengiz weer aangewezen als 
contactpersoon. Aan het eind van het jaar bestond het bewonersoverleg uit de volgende personen:

 Mat de Vaan voorzitter
 Herman Wester secretaris
 Wim Costongs penningmeester
 Akin Cengiz 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 in 2018 waren:

-     het bewonersoverleg heeft vier reguliere vergaderingen gehad, en enkele extra bijeenkomsten. 
Tijdens onze reguliere vergaderingen konden bewoners weer hun zorgen/opmerkingen delen. 

- het aantal veiligheidsincidenten is opnieuw gedaald, maar het aantal woninginbraken is weer 
gestegen, met name rond de jaarwisseling. Het blijft van belang om alert te zijn op verdachte 
personen in de buurt, met name in de donkere wintermaanden. We blijven daarvoor middels 
nieuwsbrieven en website aandacht voor vragen.

-     er zijn in 2018 vijf nieuwsbrieven uitgestuurd:
 feb (buurtbudget, opstartnota gebiedsvisie naar gemeente, inloopavond Trompstraat)
 mei (mini-camping, veiligheid en enquête bewonersoverleggen)
 juli (aankondiging muzikale midddag in 't Tejaterke)
 sep (reactie op besluit B&W over prijsvraag nieuwbouw perceel Muziekschool)
 dec (wijziging e-mailadres en website bewonersoverleg Naastenbest)

- in de vergadering van maart heeft het bewonersoverleg zich met vertegenwoordigers van het 
Gezamenlijke Organisatie Bewonersoverleggen gesproken over de toekomst van het BO. Wij 
zien nog steeds een rol te zien bij het verbeteren van de kwaliteit van samen wonen in de wijk. 
met focusop Wonen, Sociale samenhang, Verkeer, Groen/recreatie en Duurzaamheid. 

- Na de goed bezochte avond in 't Tejaterke op 14 nov 2017 zijn drie groepjes aan de slag gegaan 
met het verder uitwerken van de thema's Wonen, Groen en Duurzaamheid. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in een opstartnota gebiedsvisie, die aan de gemeente is aangeboden.

- op 10 en 11 mei (Hemelvaart) hebben bewoners van het Frisopark weer een mini-camping 
georganiseerd. De belangstelling voor deze activiteit blijft ongeveer constant. De organisatoren 



zijn op zoek naar uitbreiding/vervangers.

- in augustus maakte de wethouder via een artikel in Groeiend Best het besluit bekend dat er een 
prijsvraag uitgeschreven gaat worden voor de bouw van 7 grondgebonden huurwoningen in de 
prijsklasse 700 tot 1000 euro op het perceel van de muziekschool. Dit ondanks de reeds lang 
lopende aanvraag van een collectief particulier initiatief voor de bouw van 7 grondgebonden 
koopwoningen voor senioren door bewoners uit onze wijk en de prioriteit voor 
seniorenwoningen in de Gebiedsvisie. De wethouder had eerder steun voor de Gebiedsvisie 
toegezegd. We hebben dan ook onze bezwaren tegen het besluit en de gang van zaken 
uitgesproken en ons na een onbevredigend antwoord van B&W gewend tot de gemeenteraad. In 
Door de gemeenteraad is daarna een motie aangenomen die de bevoegdheid hierover naar de 
Raad verlegt.

- op 26 augustus heeft het bewonersoverleg een muziekmiddag georganiseerd in de foyer van 't 
Tejaterke onder het motto: "Muziek verbindt". Door een bijdrage uit het buurtbudget kon deze 
activiteit gratis aangeboden worden. De aanwezigen konden genieten van een optreden van het 
orkest van de seniorenvereniging PVGE 'Bestse Klanken", een optreden van de dames van de 
zanggroep XING en tot slot een dansje wagen op de swingende muziek van het trio John 
Desmares.

- de gemeente heeft inloopavonden georganiseerd over de herinrichting van de omgeving 
Trompstraat en van de Schutboomweg. Vertegenwoordigers van het bewonersoverleg zijn 
hierbij aanwezig geweest. In beide gevallen hebben omwonenden hun wensen en zorgen 
kenbaar kunnen maken. De planning is dat de werkzaamheden dit jaar zullen plaats vinden.

- Bij de herinrichting van de Schutboomweg zijn een vijftal bomen gekapt. We hebben bij de 
gemeente aangedrongen op herplant hiervan.

- wegens verhuizing van de vrijwilliger en misbruik van zakjes is besloten te stoppen met het 
vullen van de dispenser voor hondenpoep-zakjes in de Emmalaan. 

- de herplaatsing van de zweefmolen, die wegens overlast moest verdwijnen van het speelveldje 
nabij het ZIB is heeft te lang geduurd. Uiteindelijk is, na veel overleg en advies van de 
jeugdraad, besloten tot herplaatsing op het speelveldje aan de Potterstraat. De uitvoering is door 
vertraging uitgsteld naar volgend jaar.

- samen met IVN en Best Duurzaam wordt gewerkt aan een presentatie van waterberging en onze
wijk. De gemeente is hierbij ook actief betrokken.

-     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. 

-     er liggen nog steeds een aantal knelpunten op het gebied van Verkeer op het bordje van de 
betrokken ambtenaar. Het gebrek aan vordiering baart ons zorgen. We blijven aandringen op 
uitvoering in plaats van uitstel. 

-     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.



- in december is onze website vernieuwd. Daarbij zijn URL en mailadres gewijzigd De nieuwe 
website is te vinden via: naastenbest.bewonersoverleg.nl, ons e-mailadres wijzigt in 
naastenbest@bewonersoverleg.nl. Deze wijzigingen zijn via onze nieuwsbrief gecommuniceerd.


