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Agenda bewonersoverleg Best Oost  2019. 
 

Dag & datum    Activiteit   plaats   Tijdstip 
Donderdag 13 februari '20  Binnenloopavond  Buurthuis SKV  20.00 uur 
Zaterdag 21 maart '20   Landelijke Opschoondag Vanaf buurthuis SKV 09.00 uur 
Donderdag 23 april '20   Binnenloopavond  Buurthuis OVS  20.00uur 
Donderdag 18 juni '20   Binnenloopavond  Buurthuis SKV  20.00uur 
Donderdag 20 augustus '20  Binnenloopavond  Buurhuis OVS  20.00 uur 
Donderdag 22 oktober '20  Binnenloopavond  Buurthuis SKV  20.00uur 
Zaterdag 7 november '20   Opschoondag   Vanaf buurthuis OVS 09.00 uur 
Donderdag 10 december '20  Binnenloopavond  Buurthuis OVS  20.00uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewonersparticipatie 

Donderdag 12 december was er een vergadering van het GOEB (Gezamenlijk 
Overleg Erkende Bewonersoverleggen). Deze ging o.a. over het voortbestaan 
van het GOEB. Conclusie was o.a. dat het bestaansrecht van het GOEB wordt 
bepaald door het draagvlak bij de bewoners. De vraag is natuurlijk hoe er 
draagvlak gecreëerd kan worden. Eén van de ideeën is te proberen om voor 
een wijkoverstijgend thema met een Best-brede werkgroep en de gemeente te 
bekijken hoe dat probleem aangepakt kan worden. 

In ons wijkplan hebben we natuurlijk de belangrijkste thema's voor Best Oost al benoemd, maar de vraag is 
in hoeverre het ook thema's voor ander wijken zullen zijn. Wij denken dat de volgende thema's uit het 
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wijkplan wijkoverstijgend zijn: Horizonvervuiling door reclame aanduidingen, Wijkintegratie; 
Arbeidsmigranten; Verkeersveiligheid; Onderhoud wegen en fietspaden; Bedrijven in de 
woonwijk; Ouderen in de eigen omgeving; Kwetsbare plekken in de wijk in relatie tot 
inbraakpreventie; zwerfvuil. 
 
In hoeverre ben jij geïnteresseerd om over één van deze thema's mee te denken? Laat ons 
dan voor 12 januari weten om welke thema het gaat. Mocht je nog andere thema's weten die 
mogelijk interessant zijn om wijkoverstijgend aan te pakken, geef die dan ook aan ons door 

en geef daarbij dan aan of je er zelf bee aan de slag wilt gaan. Enkele thema's die 
op basis van de actualiteit interessant kunnen zijn: energie transitie, zonnevelden, 
PFAS of……… 
 
De reactie mogen via de mail bewonersoverlegbo@gmail.com worden door 
gegeven. Liever persoonlijk vertellen kan natuurlijk ook aan een van de leden van 
het beweonersoverleg 
 

Kapotte straatverlichting 
N.a.v. verschillende signalen hebben we bij de gemeente Best melding gemaakt dat voorbij de kruising met 

de Klaverhoekseweg een stuk is waar geen verlichting brand en dat 
verder blijkt dat er diverse lantaarnpalen staan die niet of niet goed 
werken. De gemeente liet ons daarop weten dat zij op de hoogte zijn 
van deze meldingen, maar dat zij afhankelijk zijn van de aannemer 
waar de gemeente de storing weer meldt. Ze hebben navraag gedaan 
bij die aannemer en daaruit blijkt dat de verlichting niet brandt omdat er 
schade is aan de kabel van Enexis. De aannemer is dus weer 
afhankelijk van Enexis. 
Verder blijkt dat de betreffende aannemer één keer per twee 

weken een storingsronde rijdt in onze gemeente. Per ronde kunnen dan ongeveer 15 meldingen 
worden opgelost, wat ongeveer 90% van alle meldingen is die in die periode zijn 
binnengekomen. Meldingen waar men niet aan toe komt, worden 
doorgeschoven naar een volgende route. Ervaring leert dat in vrijwel alle 
gevallen er binnen 2,5 weken actie vanuit de aannemer is. Als de storing 
complexer is, kan het langer duren, omdat er dan vaak onderdelen besteld 
moeten worden. Het mag echter niet zo zijn dat storingen een aantal 
maanden onopgelost blijven. De gemeente doet haar best om hier meer 

zicht op te krijgen en zal daarom volgend jaar een nieuw communicatiesysteem gaan gebruiken, 
waardoor ze meer zicht gaat krijgen op de doorlooptijden.  
 
Mocht er bij u in de straat een lamp het niet doen, meldt het via Fixi. Als het niet binnen 2,5 week is opgelost, lijkt 
het verstandig om het nogmaals te melden.  
 

Aanpassingen Sonseweg 
We hebben geïnformeerd bij de provincie Noord Brabant naar de stand van 
zaken m.b.t. de aanpassingen aan de Sonseweg. Helaas hadden we ten tijde 
van het opstellen van deze nieuwsbrief nog geen aanvullende informatie 
ontvangen. Het laatste wat we hierover hebben gehoord is dat de de oogst van 
de informatieavond eind juli 2018 is gebruikt om het ontwerp nog op een paar 
punten aan te passen en dat er een aannemer werd gezocht. Als we iets meer 
horen, laten we het jullie meteen weten.  

 

Worden we het zwerfafval ooit de baas? 
Zaterdag 9 november werd in Best-Oost het najaar schoonmaak gehouden. 
Eerder die week waren ZAPpers en WSD-ers ons voorgegaan om de 
snoeproutes al aan te pakken. Vanaf het buurthuis van OVS waren we met ca. 20 
personen ons gebied ingegaan. Alle bermen en slootkanten werden ontdaan van 
allerlei soorten afval waarmee de totale opbrengst uitkwam op 45 zakken. Het 

blijft nodig om blikjes, bakjes van etenswaren, hele vuilniszakken met troep op te rapen. Er zijn jammer 
genoeg nog steeds mensen die argeloos of bewust hun afval weggooien daar waar het niet de bedoeling 
is. Daarom is de hoop gevestigd op de onlangs geplaatste “Blikvangers”. Deze zijn door de gemeente 
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geplaats langs de snoeproutes. Er staan twee blijkvangers langs de Sint 
Oedenrodeseweg en één langs de Koppelstraat / Kanterseveldenweg richting Liempde. 
Omdat we met steeds meer buurtbewoners optreden tegen het zwerfafval, worden we het 
zwerfafval wellicht nog eens de baas. Zaterdag 21 maart 2020 houden we de 
voorjaarsschoonmaak, doe je mee? Namens bewonersoverleg Best-Oost: bedankt voor 

je hulp! 
 

Ongediertepreventie in en rond het huis 
Tips voor ongediertepreventie begint met stelregel “voorkomen is beter 
dan bestrijden!” Om overlast van ongedierte zoals ratten en muizen te 
beperken is het zaak om hier dagelijks mee bezig te zijn. Enkele tips om 
de overlast van raten en muizen te voorkomen / beperken:  

 Maak gaten en kieren in muren dicht en zorg dat deuren goed 
afsluiten. 

 Ratten en muizen zijn goede klimmers. Tegen een gladde wand 
kunnen ze niet klimmen. 

 Houd buitenmuren vrij van rommel, opslag, begroeiing en creëer geen schuilplaatsen. 

 Zorg dat voervoorraad in afsloten tonnen of bakken zit. 

 Laat geen vuilnis open en bloot staan en zorg dat containers helemaal afsluiten. 

 Strooi zeker ’s avonds geen etensresten buiten. 

 Ruim voederresten direct op en maak voederbakken regelmatig schoon. 

 Maak dierverblijven regelmatig schoon. 

 Natuurlijke bestrijders inzetten zoals een kat, uil en roofvogels zodat die buiten ratten en muizen 
kunnen vangen. 

 Controleer vraatschade aan stroomkabels en afdichtingen. 
Deze tips kunnen je helpen om de overlast van ongedierte te beperken en te beheersen. 
Het moet natuurlijk wel gebeuren. Als je ongedierte in de buurt opmerkt, heb het er dan ook 
over met de buren en bedenk samen een oplossing. 
Naast overlast van ratten en muizen kan er ook overlast zijn van ander ongedierte zoals 
bijvoorbeeld zilvervisjes. Meer informatie over allerlei preventiemogelijkheden vind je ook op 
o.a. https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/ 
 

Luchtkwaliteit Gemeente Best 
We hebben een bericht ontvangen vanuit het gezamenlijk overleg erkende bewonersoverleggen (GOEB). 
Daaruit wordt duidelijk dat het GOEB en de gemeente regelmatig van gedachten wisselen over o.a. over 

luchtkwaliteit. Ook is aangegeven dat het college op 26 november 
heeft besloten te gaan participeren in het zogeheten AiREAS 
project. Een project dat 50 meetpunten in een netwerk gaat 
opnemen in Zuid Oost Brabant. Doel is om een regionaal beeld te 
krijgen van de luchtkwaliteit. De gemeente Best wil daarnaast nog 
twee extra meetkasten plaatsen om meer inzicht te krijgen in 
luchtkwaliteit van de gemeente. De planning is dat in de eerste 
helft van 2020 dit gerealiseerd gaat worden. 

 

ErvenPlus, krijgt een vervolg 
In 2017 was Erven Plus een initiatief van o.a. Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en 'Het 
Groene Woud' met als doel biodiversiteit op de erven 
bevorderen. Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten 
van het boerenland. Ze zijn afhankelijk van de beplanting, van de 
weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te 
vinden, maar ook om zich voort te planten. In 2017 waren er 928 
aanmeldingen, 667 uitgevoerde erfscans, 100.000 stuks 
plantgoed en 5.000 nestkasten en dat wordt gezien als een groot 
succes. Zo groot dat het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van 
Brabants Landschap aan de slag is gegaan met het voorbereiden 
van een nieuwe ronde van het project. 
In de nieuwe ronde van ErvenPlus willen ze de komende twee 
jaar minimaal 500 erven vergroenen.  
Doel is om voor verbetering te zorgen van het leefgebied van 
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erfbewonende soorten als zwaluw, mus, uil en vleermuis. Een 
groot deel van deze soorten is sterk afhankelijk van erven en 
het aangrenzende het boerenland voor het vinden voedsel en 
plaatsen om zich voort te kunnen planten. Doordat boerenerven 
in de afgelopen decennia steeds 'netter' zijn geworden en meer 
zijn verhard voor machines en gebouwen, zijn ze nu minder 
geschikt voor diersoorten. Het project ErvenPlus wil hier 
verandering in brengen. 
 

Deelnemer worden? Of er nog deelnemers bij 
kunnen, kunnen we niet achterhalen, maar bent u 
woonachtig op een erf in het buitengebied en 
geïnteresseerd in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen? Kijk dan of u 
zich nog kunt aanmelden via https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-
subsidie/subsidiemogelijkheden/soortenbescherming/ervenplus/ 

 

Voortgang wijkplan Best Oost 
Het wijkplan is vastgesteld en gedeeld met de andere bewonersoverleggen. We hebben inmiddels een 
overzicht van welke activiteiten we zelf als bewoners en bewonersoverleg op kunnen en moeten gaan 
pakken. De vraag is welke bewoners dit samen met ons op willen gaan pakken. In een volgende nieuwsbrief 
komt hier meer over. Mocht je nu al denken 'Ik wil mee denken / helpen / doen' geef dat dan aan ons door. 
 
 

Officiële bekendmakingen 
Als je op de hoogte wilt blijven van alle officiële bekendmakingen van de gemeente, dan kun je daarvoor 
op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ je abonneren.  
 

Buurtpreventie 
Wil je ook deelnemen in onze “Buurpreventie WhatsApp groep”, maar je nog geen lid van één van onze 

groepen,  meld je dan aan bij één van de beheerders: 
 
Jan Paul van de Laar:   06 29 62 15 29  Vleutstraat + Broekdijk 
Wil Willems:    06 27 21 60 36  Sint Oedenrodeseweg + Schans 
Theo van Overbeek:   06 27 35 08 10  Sint Oedenrodeseweg + Oude Baan 
Marianne van Laarhoven:   06 52 44 40 89  Klaverhoek + Hurkseweg 
Vincent Bakx:    06 11 03 83 91  Sonseweg + Boslaan 
 

Melden: 
 Als er echt iets is, bel je 112. Is het minder urgent, bel dan de politie op nummer 0900 8844. 

 Wil je een calamiteit delen / waarschuwen in de buurt, meld het in je “Buurpreventie WhatsApp groep”.  

 Zie je opvallende dingen in de wijk zoals vuilstortingen, kapotte lantaarnpaal, kapot wegdek meldt het 
via de Fixi-app. 

 Dumpingen van grofvuil kunnen worden gemeld via www.gemeentebest.nl/formulieren/meldingwoon-of-
Ieefomgeving-doen 

 Bij het waarnemen van een illegale dumping wordt verzocht om direct contact op te nemen met het 
Regionaal Service Centrum (RSC) van de politie via 112 bij spoedeisende gevallen en via 09008844 in 
andere gevallen.  

 

Het bewonersoverleg Best Oost 
Het bewonersoverleg is nog steeds op zoek naar meer enthousiaste buurtbewoners die samen met ons het 
bewonersoverleg willen vormen. Wil je iets meer weten over hoeveel tijd dit kost en wat het inhoud, neem met één van 
ons contact op of loop binnen bij onze inloopavond. 
 
 

Voorzitter & secretaris:    vacatures 
Theo van Overbeek     (penningmeester): 0499 376 675 / 06 27 350 810 
Kees Sprangers      (bestuurslid): 0499 393 640 / 06 - 138 186 15 
Ruud Kroon      (bestuurslid): 06 - 51 63 42 78 
Sandra Merks     (bestuurslid): 06 - 19 96 79 90 


