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NIEUWSBRIEF / NOTULEN 
 

Nieuwsbrief / Notulen bestuursvergadering  
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos, maandag 3 december  

 
Er zijn geen agendapunten van wijkbewoners ingekomen. 
Het nieuwe bestuurslid Miriam Heusschen wordt hartelijk welkom geheten. 
 
Verdeling werkzaamheden  

 De personen die zich bij de wijkenquête hebben aangemeld met bereidheid om iets voor 
het bewonersoverleg te doen zullen individueel worden benaderd om af te spreken wat 
daarvan een passende invulling kan zijn. Er wordt voorgesteld om drie projectgroepen 
samen te stellen. 
1. Imago van de Wijk 
2. Verkeer 

 3. (Inbraak) Veiligheid 
 Het is altijd mogelijk dat anderen (tijdelijk) bij een projectgroep aansluiten. 

 Er worden afspraken gemaakt om de secretaris zo goed mogelijk te ondersteunen bij 
zijn werkzaamheden en het secretariswerk beter te stroomlijnen.  

 Er blijft dringend behoefte aan mensen die willen helpen bij bv het werk van de 
secretaris of specifieke deelprojectgroepen  

 Miriam Heusschen gaat Els in 2019 vervangen bij de Algemene ledenvergadering (ALV)    
van het GOEB. Els van Hapert-Gortemuller zal samen met Miriam (indien mogelijk) de  
eerste ALV op 12-12 bijwonen.  

 De eerst volgende bestuursvergadering is gepland op 21-2. De daarop volgende 
vergadering staat gepland op 15 mei 2019. 

 Bijwonen bestuursvergadering. Wijkbewoners kunnen altijd een agendapunt(en) 
indienen. Na aanmelding via info@bo-villawijk-koekoekbos.nl is aanwezigheid bij 
specifieke agendapunt(en) mogelijk.  

 
Aantal concrete suggesties wijkvergadering van 14 november 2018 zijn gedaan.  

 Suggestie spiegel uitrit AP Nosseklaan: meenemen in discussie slowlane en aanpassing 
uitrit AP Nosseklaan. 

 Organiseren van kinderactiviteiten: De belangstelling hiervoor zal worden onderzocht, zo 
ja daarvoor misschien deelprojectgroep vormen.  

 Kerstboom in de wijk. Haalbaarheid onderzoeken in 2019 

 Enquête 1e kwartaal 2019 met data- en tijdsvoorstellen wijkactiviteiten 2020.  
 
Acties nav Enquête wijkbewoners 2018 

 Overlast lesauto’s zal ook bij de wethouder worden gemeld 

 Speelvoorzieningen in de wijk wordt meegenomen in het overleg met de wethouder 

 Op 21 februari zullen wethouder Marc van Schuppen en wijk coördinator Ingrid de 
Graaff, nav de wijkenquête, de vergadering van het BO bijwonen om de toekomst van 
de wijk te bespreken en wat onze rol en de rol van de gemeente hierin is. Uit de 
wijkenquête kwam het volgende beeld naar voren: 

Belangrijkste thema’s lijken: 

 Onderhoud en revitalisering groenstructuur 

 Veiligheid en beveiliging woning 

 Verkeersveiligheid in en om de wijk 

 Geluidsoverlast en luchtvervuiling vliegverkeer  
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Weinig draagvlak /aandacht voor: 

 Zorgwoningen in de wijk 

 Andere toegestane bestemmingen 
Gemiddelde aandacht voor: 

 Zorgverlening in de eigen woning 

 Hondenoverlast 

 Geluidsoverlast AquaBest en BestGolf 
 
Eindhoven Airport 

 Voor informatie over de proefcasus Eindhoven Airport verwijzen wij u naar de website 
www.samenopdehoogte.nl. Op 29 november heeft een 2e bijeenkomst plaatsgevonden. 
Het krimpscenario tot 30.000 vluchten is toegevoegd aan het onderzoek. Daarnaast gaat 
de GGD opnieuw een gezondheidsbelevingsonderzoek uitvoeren onder 6300 mensen in 
de omgeving. Vanuit de zaal klonk de roep voor invoering van een vliegtaks en het 
belasten van kerosine.  

 Vertegenwoordiging Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). De COVM geeft 
advies rond militaire vliegbases om geluidhinder te verminderen. Daarnaast informeert 
het COVM over milieu en milieuhygiëne. Burgemeester en wethouders van Best zoeken 
twee inwoners van Best als lid van deze commissie, en als vertegenwoordigers van de 
omwonenden van Eindhoven Airport binnen de grens van de zogenoemde ’35 Ke’ Zone. 
Er hebben zich hiervoor al enkele kandidaten aangemeld 

 
SlowLane / uitgang AP Nosseklaan / Verkeersveiligheid. 

 De SlowLane wordt eind 2018 aanbesteed. Zodra het ontwerp klaar is, organiseert de 
gemeente een voorlichtingsavond voor de wijkbewoners. Start aanleg 2019. Er wordt 
naar gestreefd om dan ook de uitgang van de AP Nosseklaan breder te maken. 

 Extra verkeerslicht oversteek voetgangers Eindhovensweg (in het verlengde van de 
Dieze) wordt samen met het verkeerslicht Eindhovenseweg/Ploegstraat aangebracht 
Contactpersoon van de gemeente zou uiterlijk 22/11 over de status informeren. Helaas 
heeft de ambtenaar ook na een reminder niet gereageerd.  

 Gevaarlijke eenzijdige oversteek (omdat verkeerslicht ontbreekt) op linkerzijde 
Eindhovenseweg Zuid / De Dieze richting Best Centrum gemeld voor aanpassingen, 
gevraagd nieuw extra verkeerslicht voor voetgangers. 

 De overlast van lesauto’s (óók Militair) neemt toe. Een bewoonster uit de wijk heeft zelfs 
een aanvaring gehad met de instructeur van een militaire lesauto. De overlast zal met de 
wethouder besproken worden. Wijkbewoners die overlast ervaren van militaire lesauto’s 
kunnen dit melden via de website www.gemeentebest.nl/formulieren. 

 
WijkApp’s 

 Inbraak preventie is geen overbodige luxe. Onze wijk heeft de Wijkinbraakpreventie App. 
en dat werkt goed. Toch wil het bestuur kijken of er nog verbetering mogelijk is bv 
informatie verzamelen over wijk cameratoezicht, verhogen deelnemersaantal CQB 
waardoor de service verbeterd kan worden, extra of andere surveillance od. Op 12-12 
staat hierover een afspraak met CQB gepland.  

 De naam HuisdierenApp. wordt gewijzigd in WijkApp Villawijk/Koekoekbos. Dit 

betekent dat de app. gebruikt kan worden voor huisdieren, maar ook bv wandelen, “ik 
zoek een oppas” of wat dan ook wat wijkbewoners willen delen met hun mede 
bewoners. Miriam Heusschen (06-33420715) gaat het beheer van de app. van Isabel 
Bullens overnemen. Isabel is hierover geïnformeerd. Wij bedanken Isabel voor het 
beheer van de App. 

 
Buurtbudget 2019 

 De jaarlijkse WMO bijdrage 2019 is aangevraagd. 
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Wijkactiviteiten 

 Op 12 april 2019 wordt er opnieuw een Walking Diner georganiseerd. Inschrijven kan nu 
al bij Annemiek Trienen via jannemiek1@ziggo.nl. 

 Bloembakken, verfraaiing van de wijk. Er zal een geactualiseerde offerte worden 
aangevraagd tbv aanvraag subsidie/buurtbudget. 

 
AED / Reanimatiecursussen 

Bij de AP Nosseklaan 17 hangt onze WijkAED. Maar zonder burgerhulpverleners is onze wijk 
nog niet hartveilig. Inmiddels hebben 9 wijkbewoners zich aangemeld voor de cursus. Wilt u 
ook leren reanimeren? Geef u op voor een reanimatiecursus (€ 15,- basiscursus en € 10,- 
herhalingscursus) via elsgortemuller@gmail.com. Gewoon doen mensen, u redt hier levens 
mee.  
 
Bladkorven 
Volgens de gemeente worden de bladkorven in Best vanaf maandag 10 december, week 50, 
verwijderd. Tijdens de wijkschouw is de afspraak gemaakt de bladkorven in onze wijken in 
de derde week van december op te halen (week 51). Op 5 december heeft de gemeente 
telefonisch toegezegd om in week 51/52 de bladkorven in onze wijk te verwijderen. Els krijgt 
vooraf een telefoontje over de exacte datum.    
 
De volgende bestuursvergaderingen zijn, zoals al eerder opgemerkt, gepland op: 
Donderdag 21 februari 2019 14.00 uur. 
Woensdag 15 mei om 14:00 uur. 
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