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Jaarverslag Bewonersoverleg Naastenbest 2020

1. inleiding.

Het Bon bestuur bestond uit Mat de Vaan voorzitter, Wim Costongs penningmeester, Herman 
Wester secretaris, en Sjef van Gastel, Akin Cengiz, Edwin Hoogeveen, Frans den Dekker, en Jan 
Gordon als leden. Ruud Verstegen wijkbrigadier was vaste gast op de vergaderingen.
Bij voorlichting en bemiddeling was het een druk jaar maar vanwege Corona moesten belangrijke 
bewonersactiviteiten van het BON afgezegd worden. Als gevolg hiervan waren de uitgaven veel 
lager dan in de vorige jaren. Het bestuur heeft daarom besloten pas nieuwe subsidie aan te vragen 
als dit vanuit financieel oogpunt nodig. 

2. Activiteiten.

De activiteiten worden chronologisch opgenoemd.

Januari
 Advies aan twee bewonersgroepen inzake aanvragen buurtbudget.
 Vergadering over groene wandelroute, veiligheid en visie op BON en GOEB. 
 Vaststellen agenda bewonersactiviteiten 2020.

Februari
 Bespreken zomeractiviteit. Opzet muziekmiddag
 Hulp aan bewoners bij aanvraag van een buurtbudgetaanvraag
 Overleg met bewoners over afwerking omgeving Tejaterke
 Nieuwsbrief voor de wijk.  

Maart
 Met bewoners opstellen van een voorstel voor de verbetering van het tunneltje naar 

heivelden. Overleg met de wethouder daarover
 Overleg met ambtenaren over afwerking van het wandelpad langs sportvelden
 Overleg over invulling muziekschoolperceel. Voorbereiden inspreken in raadsvergadering
 Overleg met bewoners en gemeente over verplaatsing van kunstwerk.

April
 Organiseren muziekmiddag. Programma, contracten, afspraken en flyers.
 Overleg met bewoners en gemeente over plaatsing vleermuiskast.
 Nieuwsbrief voor de wijk

Mei
 Uitwerken en publiceren van vernieuwde “groene wandelroute”.
 Overleg met bewoners Spoorstraat over station project
 Vergadering over problemen en “verloedering” in een wijkdeel. 

Juni/juli
 Overleg over niet doorgaan muziekmiddag. Contracten en afspraken afzeggen of verzetten
 Contacten met gemeente over voortdurende leegstand van schoolpercelen en over 

weghalen van geliefd kunstwerk uit wijk zonder overleg
 Nieuwsbrief voor de wijk.

Augustus
 Bijdrage aan de opzet van cultureel evenement “het Beste van Naastenbest”
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 Verzorgen van bloemen en artikel voor een wijkbewoner met bijzondere verdiensten
 Overleg met bewoners en advies aan gemeente over bladkorven.

September
 Nieuwsbrief voor de wijk
 Overleg met de woningbouwvereniging over de voortgang van de Gebiedsvisie
 Overleg met bewoners over de inrichting van de openbare ruimte bij hun huurwoningen 
 Vergadering over de samenwerking van BON, gemeente en GOEB.

Oktober
 Verzorgen van bloemen en artikel voor twee wijkbewoners met bijzondere verdiensten

 Informeren van betrokkenen over wijzigingen met bladkorven en annuleren van cultureel 
wijkevenement

 Verzorgen van een artikel in Groeiend Best over zwerfvuil en een groene wijk

 Overleg met betrokkenen en wijkbrigadier over overlast in een wijkdeel

 Nieuwsbrief voor de wijk.

November
 Vergadering over veranderingen in de openbare ruimte op drie plaatsen in de wijk en enkele 

punten van overlast
 Ondersteunen van bewoners bij moeilijkheden over overlast tussen bewoners en met de 

woningbouwvereniging

December
 Nieuwsbrief voor de wijk

 Voorbereiden en deelnemen aan de gemeenteraadsbespreking over Muziekschoolperceel

 Afstemmen met bewonerscomité over de veranderingen in de Oirschotseweg

 Kennismaking en rondleiding met de nieuwe wijkcoördinator van de gemeente

 Overleg met bewoners/omwonenden en gemeente over de verplaatsing van een kunstwerk 
naar het Kruispark.

3. Financiën.  (Afgekort in hele euros. Zie tabel voor exacte cijfers)

Bij een beginsaldo van € 370 en een ingekomen subsidie van € 1620 komen we op een totale 
debetstand van € 1621. Van de subsidie van 2020 is een flink deel nog niet besteed omdat 
bewonersactiviteiten vanwege corona niet door konden gaan. De uitgaven die wel gedaan zijn 
betreffen webhosting (kantoor), vergaderingen (huur ruimte en consumpties), bestuurskosten 
(printcartridge e.d.)  Bankkosten, en tenslotte € 116 voor de weinige bewoners activiteiten die wel 
nog door konden gaan. Het gaat hier om bewoners (niet de BON leden) die door ons door het jaar 
verrast zijn met een bloemetje en met een artikeltje in onze nieuwsbrief vanwege hun speciale 
bijdrage aan het welzijn in onze wijk. Bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil.
Omdat de uitgaven veel lager waren dan in de vorige jaren is er nog een groot saldo van € 1.183 
over. Het bestuur heeft besloten pas nieuwe subsidie aan te vragen als dit vanuit financieel oogpunt 
nodig. 


