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BUURTBUDGET 

zoals u in Groeiend Best heeft kunnen 
lezen, start de gemeente Best dit jaar 
met buurtbudgetten. In 2012 heeft elke 
wijk in Best een eigen buurtbudget ter 
beschikking. Bewoners kunnen zelf 
bepalen waarvoor het geld wordt 
gebruikt. Voor het Buitengebied is  
€ 1266,00 beschikbaar. 
 
Waarvoor mag het budget gebruikt 
worden? 
Het geld is bedoeld voor de uitvoering 
van ideeën die de leefbaarheid van de 
wijk/buurt vergroten, bijvoorbeeld: 
 Sportdag 
 Bloembakken/bloembollen 
 Kunstwerk/-project 
 Nestkastjes 
 Haag aanplanten 
 Straat- en buurtfeest 
 
Spelregels 
Ideeën die worden ingediend voor het 
buurtbudget moeten aan een aantal 
spelregels voldoen, namelijk: 
 Een idee moet bijdragen aan de 

leefbaarheid in uw wijk/buurt. 
 Bewoners moeten zelf een actieve 

rol vervullen in de uitvoering van de 
plannen. 

 Het moet binnen het beschikbare 
budget vallen. 

 Een idee mag niet in strijd zijn met 
het beleid van de gemeente Best. 

 Alle aanvragen die te maken 
hebben met de (inrichting van de) 
openbare ruimte (straat, plein, 
plantsoen of groenstrook) worden 
getoetst door de gemeente. 

 
 

Hoe kunt u een idee indienen? 
U kunt uw idee tot 7 april schriftelijk of 
per e-mail aanleveren bij het BO. 
E-mail: info@bobah.nl. 
Inleveren: St. Annaweg 10. 
Meer informatie kunt u vinden op de 
gemeentelijke website: 
www.gemeentebest.nl > Integrale 
Wijkontwikkeling > buurtbudget. 
Het  aanvraagformulier is te vinden op 
de website van het bewonersoverleg 
www.bobah.nl 

Vervolg procedure 
Het bewonersoverleg toetst samen met 
de gemeente of uw aanvraag voldoet 
aan de voorwaarden. Of er draagvlak 
voor het idee of de ideeën 
bestaat,wordt via een wijkraadpleging 
getoetst. Indienders van ideeën 
ontvangen z.s.m. na toetsing bericht!  

Tijdens de vergadering van 7 mei 
organiseren wij de wijkraadpleging, 
waarin de bewoners bepalen welke 
aanvraag - of wellicht aanvragen - 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. U 
bent hiervoor van harte uitgenodigd  
in manege Heuveleind, aanvang 
20.00 uur. 

Indien er geen project in aanmerking 
komt voor uitvoering, gaat het 
beschikbare budget terug naar de 
gemeente. 

NIEUW LID EN VACATURES 
 
Jan Giesen is als nieuw lid 
toegetreden tot het 
bewonersoverleg. Jan werkte 
als dierenarts en kent veel 
bewoners persoonlijk.  



Het BO is nog op zoek naar mensen 
die het BO willen komen versterken. 
Wil je je inzetten voor een prettige 
woonomgeving meld je dan aan bij een 
van de bestuursleden of  via e-mail: 
info@bobah.nl  
 
PROJECT ST. FRANSISCUSWEG 
Met de herinrichting Fransciscusweg is 
het BO actief betrokken geweest, Het 
bewonersoverleg heeft zich ingezet 
voor een goede informatie-uitwisseling 
tussen de gemeente en de 
omwonenden bij het realiseren van de 
herinrichting van de St. Fransiscus-
weg. Op aangeven van de omwonend-
en is het te hard rijden teruggedrongen 
door de aanleg van de landbouw 
voertuig vriendelijke drempel, is het 
licht van de verkeerssluis minder fel 
ingesteld en worden er in overleg 
bomen terug geplant. De gemeente gaf 
in een evaluatie aan zeer tevreden te 
zijn over het verloop van het project. 

 
UITSLAG ENQUÊTE 
Bij onze eerste nieuwsbrief heeft U een 
enquêteformulier ontvangen om voor 
ons te peilen welke zaken er op dit 
moment spelen. Veel  bewoners 
reageerden. Hartelijk dank daarvoor! 
Uit de enquête kwam naar voren dat 
de belangrijkste actiepunten zijn de 
verkeersveiligheid plus wegverlichting, 
onderhoud groen, de onzekerheid en 
onduidelijkheid over de bouwplannen 
en het geluidsoverlast van het 
vliegverkeer. Met betrekking tot de 
ontwikkelingen over de bouwplannen 
zijn we in overleg met de gemeente om 
te informeren naar de status. Met 
betrekking tot het onderhoud groen 
kunnen wij U mede delen dat er door 
de gemeente een beleidsplan 
“Groenvoorziening” wordt ontwikkeld 
die geheel Best aangaat.  
De klachten die wij hebben gekregen 
over het te hard rijden zijn mee-
genomen in het overleg met de 
gemeente en de politie. Graag 
ontvangen wij zoveel als mogelijk 

concrete voorbeelden van de klachten 
zoals op welke tijdstippen vindt dit 
meestal plaats, waar, het soort hinder, 
frequentie etc. Dit geeft de politie meer 
inzicht in welke acties zij kunnen 
nemen. Ook waren er verschillende 
reacties over slechte wegverlichting. 
Door het plaatsen van nieuwe 
armaturen en lampen hebben we nu 
veel betere straatverlichting in het 
buitengebied. 
 
VERGADERINGEN BOBAH 
 
Lokatie: Manege Heuveleind 
7 mei 2012, stemmen buurtbudget 
24 september 2012 
26 november 2012 
Inloopspreekuur telkens om 20.00 uur 

MELDEN VAN KLACHTEN 

Indien u onderhoudsklachten heeft 
over de openbare ruimte, zoals, slecht 
wegdek of te diepe greppels langs 
wegen, defecte straatverlichting, 
haperende druk riolering e.d., bel dan 
naar het gemeentelijk klachtennummer 
360360 of geef uw klacht per e-mail 
door aan 360360@gembest.nl. De 
ervaringen met 360360 zijn over-
wegend goed te noemen. Klachten 
worden bijna altijd binnen een redelijke 
termijn verholpen. 

In onze wijk is John van Hoppe onze 
buurtbrigadier.Voor vragen en 
opmerkingen over veiligheid is John 
van Hoppe te bereiken via 0900-8844. 

E-MAIL ADRESSEN 
Het BO wil graag alle e-mail adressen 
van de bewoners verzamelen, om 
zodoende de communicatie te 
vereenvoudigen. Wij vragen u 
vriendelijk u uw e-mail adres door te 
geven!! 
 
Website:  www.bobah.nl 
E-mail: info@bobah.

 
 
 


