
Jaarverslag 2021

In de loop van 2021 heeft Jan Gordon te kennen gegeven om te willen stoppen met het bewoners-
overleg. In zijn plaats is Gerald Brugmans, die ook aan de Vendelier woont, gekomen. 
Daarnaast heeft Evert Huijberts zich als nieuw lid aangemeld. Eind 2021 bestond het bewoners-
overleg daardoor 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
 Gerald Brugmans contactpersoon Vendelier
 Edwin Hoogeveen contactpersoon Spoorstraat
 Evert Huijberts lid

Opnieuw werd een belangrijk deel van het jaar beheert door het corona-virus. We kwamen vijfmaal 
bij elkaar, deels online via Zoom, om de zaken door te spreken. Er werden zeven nieuwsbrieven 
uitgebracht. Daarbij werd met name aandacht besteed aan:

-     veiligheid in de wijk, waarover wij elke vergadering overleg hebben het onze wijkagent Ruud 
Verstegen

- de verplaatsing van het kunstwerk en de sloop van de muziekschool 
- het nieuwe concept bestemmingsplan voor dit perceel (12-14 woningen!). We kregen veel 

reacties van mensen die dat, net als wij, teveel vinden voor dit perceel.  Deze mensen uiten ook 
hun verontwaardiging dat de gemeente haar toezeggingen over de gebiedsvisie uit 2017 niet 
nakomt.

- de aankondiging van de aanpak van de energietransitie (van het aardgas af). Naastenbest wordt 
daarin genoemd als 'zoekwijk', waar de gemeente samen met de bewoners van de wijk plannen 
gaat maken om in 2030 van het aardgas af te zijn. Hieraan is nog geen gevolg gegeven d.m.v. 
gesprekken met de bewoners.

- de oprichting van 'Tuurlijk' en kennismaking met de sport- en cultuurcoach voor Naastenbest
- de aanleg van een mini-rotonde op de hoek Rembrandtlaan - Oirschotseweg. De politie heeft 

aangegeven hier extra te zullen monitoren, gezien de gewijzigde en riskante situatie
- de plannen voor het stationsgebied (600 woningen, waardoor er voor groen vermoedelijk weinig

ruimte over blijft). Edwin is, samen met andere bewoners, in gesprek met de gemeente.
- het vorig jaar uitgestelde culturele evenement georganiseerd door het Heerbeeckcollege, 

waaraan ook wij zullen bijdragen. 
- het opzetten van een tijdelijke vaccinatiepost in de sporthal
- een bijeenkomst over veiligheid in en om huis (op 17 november gehouden in 't Tejaterke)
- wijzigingen in de stuctuur voor het bewonersoverleg totaal (GOEB). 
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Financiën:

Omdat er weinig activiteiten georganiseerd konden worden was het nog niet nodig om in 2021 
subsidie aan te vragen. Voor 2022 zullen we dit opnieuw bekijken.De balans per eind 2021 is:
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