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NIEUWSBRIEF/ NOTULEN bestuursvergadering   

Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos, woensdag 13 maart 2019  

  

Aanwezig:   Els van Hapert-Gortemuller, Wim Scheffers, Hans Leibbrandt en Gerard   

Kloppenburg.  

Afwezig:  Miriam Heusschen   

  

• Opening van de vergadering.  

        Els van Hapert-Gortemuller heet iedereen welkom.  

• Vaststellen van de agenda en eventueel actuele agendapunten toevoegen.  

1. Mail Gerald van Kessel, Zonneveld Best bv.   

2. Mail Maarten der Kinderen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

3. Opm. Mieke vd Pas en Hans van Geel, “overlast extreem hoge snelheden  

Golflaan”.   

Zie agendapunt 11.  

• Mededelingen van voorzitter en secretaris.   

  Els en Gerard stoppen na de jaarvergadering als bestuursleden van het BO. Els blijft de 

WijkBBQ en de WijkGolfdag organiseren. Daarnaast blijft zij verantwoordelijk voor het 

beheer en onderhoud van de Wijk-AED. Gerard blijft bereid om projecten voor het BO te 

doen.  

• Notulen vorige vergadering vaststellen.  

          Er waren er geen op- of aanmerkingen op de notulen van 3 december 2018.  
  

1   Enquête uitslag, de toekomst van de wijk en de Wijkbijeenkomst.  

         Het overleg met Wethouder Marc van Schuppen staat gepland.   

         Onderwerpen die worden besproken:  

• Uitslag enquête wijk en eventueel vervolg Gemeente met dialoogbijeenkomst;  

• Overlast hoge snelheden Golflaan;  

• Beleid Gemeente over toekomst BO;  

• Slowlanebudget;  

• Vervolg meetpalen geluid en luchtvervuiling.  

  

2. Verdeling werkzaamheden.  

2.1  Nieuwe bestuurs- en projectleden.   

• Imago van de wijk.  

Momenteel staan er geen specifieke onderwerpen voor deze projectgroep gepland en is 

besloten (nog) geen invulling te geven aan de projectgroep “imago van de wijk”. De vorige 

groep heeft prima werk verricht.  

• De projectgroep verkeer is ingevuld door Jan Jalvink en Hans van Ham.   

• De projectgroep Inbraak en Veiligheid is ingevuld door Wim Scheffers, Matthieu van der  

Kruijs en Harry Hazelkamp. Begin april staat een afspraak gepland met CQB om een 

aantal zaken te onderzoeken; camera monitoring, meer intensieve surveillancediensten bij 

calamiteiten en evt korting of meer dienstverlening bij meer participanten.   
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2.2  Ondersteuning secretaris en uitbreiding/ opvolging BO.  

• Aan de oproep in de nieuwsbrief van 3 december 2018 hebben zich géén kandidaten 

aangemeld voor ondersteuning secretaris of als deelnemer van het BO. Gezien het 

aanstaande vertrek van Els en Gerard, heeft het BO dringend behoefte aan versterking  

om samen met u op te komen voor de belangen van de wijkbewoners. Een te kort aan BO 

leden betekent mogelijk het einde van het BO Villawijk/Koekoekbos.  

• De wijkbewoners die in de enquête hebben aangegeven ”iets” te willen doen voor het BO 

worden benaderd voor deelname aan in het bestuur.  

  

3. Eindhoven Airport.  

3.1  Voortgang Proefcasus toekomstscenario’s voor de luchthaven.  

• Diverse mogelijkheden zoals een stop op uitbreiding van de vliegbewegingen, minder 

geluid en minder vervuiling worden onderzocht. Pieter van Geel brengt een ‘zo breed 

mogelijk gedragen’ advies uit aan de minister.  

  
• Het valt op dat Wintelre meer harde invloedrijke acties voert tegen vlieghinder dan 

Eindhoven Noord en Best. Wellicht kunt u als wijkbewoners meer in actie moet komen 

door bijvoorbeeld meer meldingen van hinder te doen via Samen op de Hoogte  

• Op een viertal meetpunten in de wijken Villawijk/Koekoekbos, Batadorp en de Ploegstraat 

verricht Sensornet BV geluidmetingen om inzicht te krijgen in de geluidbelasting. U kunt 

hier online meekijken! Het contract met Sensornet loopt af. Het BO zal de gemeente Best 

vragen of het contract verlengd en/of aangepast kan worden zodat ook de luchtkwaliteit 

gemeten kan worden.  

  

3.2  Stichting Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven (SLLE).  

• Leefbaarheidsfonds beoordeelt welke projecten ter verbetering van de leefbaarheid in 

buurgemeenten van het vliegveld in aanmerking komen voor een financiële bijdrage (níet 

voor (extra) isolatie van woningen). Zoals u weet wil het BO de leefomgeving van de wijk 

verbeteren door bloembakken aan de ingangen van de wijk te plaatsen. Voor de financiële 

bijdrage is een aanvraag ingediend. Medio juni volgt de terugkoppeling naar het BO.  

  

4. SloweLane / uitgang AP Nosseklaan / Verkeersveiligheid.  

4.1  Voortgang SlowLane.  

•  Begin juni wordt gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de SloweLane tussen 

de Beatrixbrug en de Eindhovenseweg Zuid en de aanleg van de rotonde op de kruising 

van de Bataweg/De Dieze. Van juni 2019 tot begin september 2019 is de doorgaande 

verbinding op De Dieze en Bataweg afgesloten. De overige werkzaamheden kunnen nog 

tot midden november plaatsvinden. Op 19 maart staat een afspraak gepland met Jan 

Krijger, projectleider SloweLane gem. Best, om de wensen van de wijkbewoners 

(nogmaals) te bespreken.  

http://samenopdehoogte.nl/
http://www.sensornet.nl/project/best/
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   Beeld nieuwe Rotonde Bataweg/De Dieze.  

  

5. Gemeente Best.  

5.1 Besluit B&W activiteiten Aqua Best.  

Er zal worden ingegaan op de uitgesproken bereidheid daartoe van de burgemeester om 

toelichting te krijgen op het laatste besluit van B&W over de aanpassing van de 

vergunningscriteria voor het organiseren van activiteiten op AquaBest.  

    

5.2 Fixi app, houd uw buurt in vorm.  

  Met de Fix app. Kunt u op een eenvoudige manier een melding maken van uw woon-en 

leefomgeving in onze wijk. Bijvoorbeeld een defecte straatverlichting. U krijgt ook een 

melding of uw melding in behandeling is of is afgehandeld. Kijk voor meer informatie op     

https://www.fixi.nl/#/issue/new+map 

  

 App. Voor meldingen in uw wijk/gemeente  

  

4.  WijkApp.  

6.1  Wijk Inbraak preventie.  

Er zijn geen inbraak meldingen of poging tot inbraak gemeld.  

6.2  Wijk App Koekoekbos (voorheen Dieren App).  

Eerder is gevraagd het beheer van de app. volledig over te dragen aan Miriam. Miriam is 

als beheerder toegevoegd samen met Isabel Bullens. Omdat Isabel niet meer in onze wijk 

woont, wordt haar gevraagd het beheer volledig over te dragen aan Miriam en Els.  

  

7. Buurtbudget 2019.   

7.1  De aanvragen buurtbudget, financiële bijdrage bloembakken, en wijkvergadering worden     

ingediend.  

De Buurtbudgetten voor de WijkBBQ, De WijkGolfdag en de WijkBridgeavond zijn bij de 

gemeente Best in behandeling genomen. De Nieuwjaarsreceptie komt niet in aanmerking 

voor buurtbudget.    

Het gehele jaar, zolang budget beschikbaar is, kun je een aanvraag indienen. De 

aanvragen worden in drie periodes verdeeld: de maanden januari-februari aanvraag voor 

het vastgestelde wijkbedrag, in de maanden maart-april de aanvraag voor het restant 

wijkbedrag. Van mei-december worden de restanten van alle wijkbedragen 

samengevoegd. Deze zijn voor geheel Best beschikbaar. Beoordeling op volgorde van 

binnenkomst.   

  

8. Wijkactiviteiten.  

8.1 Terugblik 1e Wijk Nieuwjaarsreceptie.   

  Mede dankzij de sponsoring van Peter en Miriam Rutte-Heusscher was de 

Nieuwjaarsreceptie zeer geslaagd. Opnieuw hebben “nieuwe” wijkbewoners met elkaar 

kennis kunnen maken.   

https://www.fixi.nl/
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8.2 Walking Dinner vrijdag 12 april 2019.  

Met veel enthousiasme heeft u aangegeven belangstelling te hebben voor het Walking 

Dinner. De projectgroep heeft op ons verzoek u tijdig in de gelegenheid gesteld om u voor 

deze happening in te schrijven. Helaas, vanwege te weinig inschrijvingen heeft de 

projectgroep besloten het Walking Dinner niet te laten plaatsvinden. Hierdoor zal ook in de 

toekomst het Walking Dinner niet meer georganiseerd worden.     

8.3 Paasactiviteit maandag 22 april 2019.  

         De Paasactiviteit gaat niet door vanwege gebrek aan vrijwilligers.   

  

  

  

  

9. AED/Reanimatiecursussen.   

Aan de reanimatiecursus in februari hebben 5 wijkbewoners deelgenomen om als 

burgerhulpverleners de (Wijk)AED te bedienen en levens te redden.  

  

 Voor uw reanimatiecursussen  

  

10. Jaarrekening 2018.  

  De jaarrekening 2018 wordt opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd door de 

voorzitter. Agendapunt 22 mei 2019.  

  

11. Ingekomen mails en wat ter tafel komt.   

 

• Inmiddels is Zonneveld Best bv volop aan de slag met het bouwen van het 

Zonneveld aan de Eindhovenseweg. De landschappelijke inpassing is 

aangelegd. De hagen zijn aangeplant met ruimte voor wildbloemen en 

zonnebloemen en de insectenhotels worden al volop gebruikt. Deze hagen 

moeten natuurlijk nog volgroeien maar zoals ook bij de knotwilgen hebben zij 

ervoor gekozen om al volwassen planten te planten zodat de haag binnen een 

kort tijdsbestek dicht gegroeid zal zijn en de inkijk op het zonneveld minimaal 

zal zijn in de toekomst. Zonneveld bv biedt u de mogelijkheid om mee te 

participeren in het Zonnepark. Mocht u vragen hebben of heeft u interesse om 

een kijkje te nemen, neem dan contact op met Gerald van Kessel via 

info@zonneveldbest.nl 

 

• Er is een teleurstellende reactie van de gemeente ontvangen op 

ingediende klacht “overlast extreem hoge snelheden Golflaan, waar 30 km 

gereden mag worden”. De overlast wordt met de wethouder besproken. 

 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   

            Het bestuur heeft het volgende privacyreglement opgesteld:  

  Geregistreerd worden alleen uw naam, adres, telefoonnummer en 

mailadres, opgeslagen in een gesloten map.   

  Alléén bestuursleden en de beheerder van de inbraak app. hebben 

toegang tot deze map en gaan daar zorgvuldig mee om.   

  Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.  

mailto:info@zonneveldbest.nl
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  website maakt geen gebruikt van cookies.   

  Wilt u uw gegevens uit ons bestand verwijderen, stuur dan een mail aan 

de secretaris. Dit betekent dat u géén nieuwsbrief meer ontvangt.   

  

• Rita en Hans Liesker en Frank en Angeline Kuijpers hebben of gaan onze 

wijk verlaten. Het bestuur wenst hen veel geluk in hun nieuwe woning en 

bedankt Frank voor zijn inzet in de projectgroep Wijkimago.  

 

• Voor de nieuwe bewoners onze wijk! Kijk ook eens op onze website.  

 

• De jaarvergadering staat gepland op donderdag 7 november om 20:00 

uur. U bent welkom vanaf 19:30.    

  

12. Rondvraag:  

• De volgende bestuursvergadering is verzet van 15 mei naar 22 mei.  

 

• Uitnodiging inloopbijeenkomst verbreding A58  

Daarvoor is een uitnodiging aan alle wijkbewoners verstuurd. De 

inloopbijeenkomst is op 25 maart van 17.00 tot 19.00 op het gemeentehuis.  

  

Vaststellen volgende vergaderdata:  

Woensdag 22 mei. De daaropvolgende bestuursvergaderingen staan gepland op 24 juli en  

9 oktober.  

  

http://www.bo-villawijk-koekoekbos.nl/
mailto:Secretaris@bo-villawijk-koekoekbos.nl
http://www.bo-villawijk-koekoekbos.nl/

