
 
 
 
 

VAN DE VOORZITTER  

Het jaar is al weer bijna voorbij  er is veel 
gebeurd in onze wijken.  De contacten met de 
gemeente verlopen naar behoren, meerdere 
organisaties zijn betrokken bij projecten die 
op dit moment spelen, we hebben het eerste 
buurtbudget succesvol ingezet en zijn als 
bestuur inmiddels uitgebreid tot 7 
deelnemers. De nieuwe bestuursleden Theo 
en Wilhelmien stellen zich in deze nieuwsbrief 
ook voor aan u.  
Mocht iemand nog geïnteresseerd zijn om ook 
deel te nemen, dan kan dit uiteraard. Onze 
voorkeur is iemand uit de wijk Heikant, zodat 
we een goede verdeling hebben over de twee 
wijken.  
 
Wat we nog niet goed hebben gedaan is met 
name jullie op de hoogte houden via zowel  de 
nieuwsbrief als individueel welke stappen er 
zijn ondernomen naar aanleiding van de 
enquête, waar we 2 jaar geleden als bestuur 
mee zijn begonnen. Onze excuses hiervoor. 
 
Het project “buurtbudget 2012” is voor onze 
wijk zeer succesvol verlopen. Er zijn vele 
initiatieven ingediend waarvan er 4 mooie 
projecten zijn overgebleven. Het 
modderworsteltoernooi is succesvol verlopen 
en het bankje aan de Mosselaarweg is 
inmiddels geplaatst en kan door iedereen 
gebruikt gaan worden. De initiatiefnemers van 
de andere 2 projecten houden ons regelmatig 
op de hoogte om te zorgen dat de projecten 
als het ooievaarsnest en de jeu de boules baan 
ook echt dit jaar gerealiseerd worden.  
 
Projecten waar de BOBAH samen met de 
gemeente aan werkt zijn onder andere de 
aanleg van glasvezel, het groenbeleidsplan 
waarbij een klankbordgroep intensief heeft 
samengewerkt bestaande uit specialisten van 
diverse  belangenorganisaties, de conceptnota 
gezondheidsbeleid en het project “Best in 
Dialoog”. Een aantal van deze projecten 
worden vanuit het GOEB behandeld. Het 
GOEB staat voor het gezamenlijk en 
overkoepelend overleg samengesteld van alle 
bewoners overleggen in Best. 

 
 
 
 
 
 
Uiteraard doen wij ons best U zo goed als 
mogelijk op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen en zijn wij verheugd te zien  
dat in toenemende mate gebruik wordt 
gemaakt van onze website om ideeën, zoals 
de aanschaf van een  AED en opmerkingen 
met ons te delen. Wij zijn er voor u, dus bel, 
mail , gebruik de inloopmomenten tijdens 
onze vergaderingen of spreek ons aan als wij 
iets voor u kunnen betekenen.   
 
Als u vindt dat er bv iets gedaan moet worden 
aan  onderhoud aan wegen of verlichting, 
verkeersveiligheid, onderhoud van het groen 
moet plaats vinden , oud papier opgehaald 
moet worden, of dat er betere politie controle 
moet komen, of iets wat uw leefomgeving kan 
verbeteren dan kunt U dit allemaal aan ons 
melden.  Wij zullen in ieder geval de mensen 
die de enquête hebben ingevuld persoonlijk 
benaderen om te kijken of de opmerkingen 
inmiddels verholpen zijn en wat we samen 
kunnen doen aan het verhelpen van wat nog 
speelt. 
 
Samen met de nieuwe bestuursleden werken 
wij ten slotte aan ons gezamenlijk 
woonbelang. 
 
Frans Smeding, voorzitter  
 
NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 
mijn naam is Wilhelmien 
Leijten ik ben getrouwd met 
Peter Leijten en samen  
hebben wij 2 kinderen  Perry 
en Willeke. Ik werk in onze 
perkplantenkwekerij aan de 
Broekstraat 11 in het voorjaar kweken wij 
perkplanten en in december houden wij 2 
weekenden een kerstmarkt in de kas. Het 
lidmaatschap bij de Bobah heb ik op me 
genomen omdat het BO er is voor onze 
gemeenschap en ik zo mijn steentje bij wil 
dragen in onze buurt. 

NIEUWSBRIEF 
BewonersOverleg Buitengebied Aarle/Heikant 

November 2012 



Ik wil me even voorstellen, 
als nieuw bestuurslid van 
het buurtoverleg van Aarle 
en de Heikant. Mijn naam is 
Theo Roche ik woon aan de 
Parallelweg 1a in Best. Ik 
ben 58 jaar en getrouwd  

met Marjan en wij hebben 3 kinderen. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam bij het 
ministerie van  
Defensie in de functie van catering manager 
op de legerplaats Oirschot Toen Jose de 
Bresser mij vroeg om zitting te nemen in het 
buurtoverleg hoefde ik daar niet lang over te 
denken. Ik heb inmiddels een vergadering 
meegemaakt, en ben positief verrast over de 
inhoud en kwaliteit hiervan. 
 
PROJECTEN BUURTBUDGET 
 
Bestse modderworstel-kampioenschap 2012 
Zondag 26 augustus was het weer zover 
Tonnie Scheepens van de Kapelweg had zijn 
“Tonnie’s wrestling field” weer helemaal op 
orde met veel zand en nog meer water. Mede 
door het buurtbudget van de BOBAH lag het 
terrein er picobello bij. Dit tot groot genoegen 
van de 15 deelnemers. Negen dames en 6 
heren streden om de Kampioenschapbeker. 
Uiteindelijk werd “De Stoeipoes” (Peter 
Vlemminx)  kampioen 2012 en de 
bemodderde wisselbeker staat dus weer voor 
een heel jaar bij hem te pronken. Volgend jaar 
wanneer het modderworstelen haar eerste 
lustrum gaat vieren, komt hij hem weer 
verdedigen.  

 
BANKJE MOSSELAARWEG 
Woensdag 21 november vond de officiële 
opening plaats. De helpers, buurtbewoners, 
leden van het bewonersoverleg en de 
gemeente waren hierbij aanwezig. Hieronder  
een stukje uit de speech van kleindochter 
Roos van Aarle:  

“Beste mensen, ik ben Roos en dit is mijn lieve 
Oma. Ik wil tegen iedereen vertellen dat U het 
heel fijn vindt dat hier een prachtige, stevige 
bank staat. Het was het idee van ons Oma. Ik 
wil graag  vertellen dat U heel blij  bent met 
het bankje vooral omdat onze Opa nu ook 
lekker buiten kan gaan zitten. Het was best 
moeilijk om een bank te kopen voor 300 euro, 
gelukkig was er een handige timmerman Frans 
in de buurt die zei “Ik maak wel een bank voor 
jullie, ik help jullie graag. Er was nog geld over 
voor de heg en de appelboompjes 
Namens Opa en Oma: allemaal bedankt voor 
het meehelpen en dat je hier gekomen bent. " 

 

OOIEVAARSNEST 
De productie van het ooievaarsnest is in volle 
gang en wordt uitgevoerd door medewerkers 
van het vogel revalidatiecentrum. Over de 
exacte locatie wordt nog overleg gevoerd met 
het Waterschap. Ook voor de plaatsing van 
het nest zal een feestelijke opening worden 
georganiseerd. Wij houden u op de hoogte via 
de website en de plaatselijke media.  
 
JEU DE BOULESBAAN 
Er is een commissie aangesteld binnen de 
buurtvereniging die zorg draagt voor de 
aanleg van de jeu de boules baan. Afhankelijk 
van het weer vinden de werkzaamheden 
plaats ofwel dit jaar ofwel volgend jaar. Wij 
houden u op de hoogte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Niet alle straten binnen onze buitenwijken zijn 
evengoed en even snel bereikbaar. Met name 
voor partijen die zich bezig houden met uw 
veiligheid en gezondheid, zoals voor de politie, 
brandweer en de ambulance kan dit cruciaal 
zijn.  

AED’S IN HET BUITENGEBIED? 

Via een van de bewoners zijn wij gevraagd om 
te kijken naar de mogelijkheden voor AED in 
onze wijken, maar wellicht zijn er al AED’s 
geïnstalleerd, die nog niet bekend of 
geregistreerd zijn, bent U voornemens er een 
aan te schaffen voor uw bedrijf of privé, of is 
dit misschien een idee voor het buurtbudget 
van 2013.  Voor zover mij bekend zijn er in 
onze wijken geen AED’s. 
 

Een AED is een apparaat dat een schok 
toedient. De AED is een belangrijk apparaat, 
maar vervangt niet de reanimatie. 
Hartmassage en mond-op-mondbeademing 
blijft altijd de eerste stap bij de hulpverlening.  

Wat is een AED 

Een AED werkt via 2 plakelektroden die op de 
ontblote borstkas geplakt moeten worden. 
Hiermee registreert een AED de hartactie van 
een slachtoffer.   
Het apparaat vertelt u precies wat u moet 
doen.  
De AED is veilig en betrouwbaar. Het apparaat 
dient alleen een schok toe, als de analyse van 
het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is.  
Een schok toedienen aan iemand die geen 
hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk. 
Een AED kan levens redden.  
 

Op verschillende plekken op internet staan 
overzichten met AED-lokaties. Sommige  

AED-locaties op internet 

locaties zijn te vinden via google maps. Vul als 
zoekterm bijvoorbeeld AED locaties, AED 
locaties of AED in.  
Voorbeelden van websites met locaties:  
•www.aed4.eu  
•www.aedlocator.nl 
Op deze sites kunt u ook AED's aanmelden. 
AED-locatie via mobiele telefoon 
AED4.eu heeft een gratis App voor uw 
mobiele telefoon (iPhone of Android) of iPad.  
 
U vindt via deze App snel waar de 
dichtstbijzijnde AED is.  
 
 
 

De meldkamer krijgt een oproep voor een 
reanimatie binnen. Het systeem zoekt via de 
postcode en huisnummer naar hulpverleners 
die zich in een straal van 500 meter vanaf het 
slachtoffer bevinden. Indien nodig wordt de 
straal uitgebreid naar maximaal 1000 meter 

Waarom is registratie van Uw AED zo 
belangrijk: 

Via een sms-bericht krijgen deze hulpverleners 
de locatie van een slachtoffer door 
Uitgangspunt is om minimaal 30 hulpverleners 
en 2 AED's te vinden. 
Hoe meer mensen geregistreerd zijn, hoe 
beter dit systeem werkt. Heeft u een 
reanimatiescursus gevolgd, meld u dan aan bij 
op www.aedalert.nl of www.aedlocator.nl.  
U moet nooit uw AED bij een stichting of 
bedrijf registreren waar u uw AED niet 
gekocht heeft. Deze (online-)registratie heeft 
slechts commerciële doeleinden. Uw (contact) 
gegevens kunnen dan door derden worden 
misbruikt. 
 

Heeft U al een AED, dan adviseren wij U deze 
in ieder geval te registreren op genoemde 
sites of waar u de AED gekocht heeft.  Vindt U 
het een goed plan er een aan te schaffen die 
op een centrale plaats kan komen te hangen, 
dan is wellicht het buurtbudget een mooie 
manier om er een aan te schaffen waar we 
allen baat bij kunnen hebben. 

En hoe nu verder? 

Voor meer info verwijs ik u graag naar de 
website van de hartstichting. 
http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/h
artstilstand_en_reanimatie/aed_inleiding/ 
of  
http://www.6minutenzone.nl/Home/default.a
spx?mId=10127&rId= 
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Lokatie: In de kas,  
VERGADERINGEN BOBAH 

Perkplantenkwekerij Leijtens. Broekstraat. 
4 februari 2013, 3 juni 2013,  
23 september 2013, 2 december 2013 
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 overwegend 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. 

 
 
 
 

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!! 

E-MAIL ADRESSEN 

 
Website:  www.bobah.nl 
E-mail:  info@bobah.nl 
 
OUD PAPIER 
Bewoners kunnen hun oud papier dat niet 
wordt opgehaald in de wijk aarle ook brengen 
naar het buurthuis van de buurtvereniging 
heikant. Oud papier kan gebracht worden 
iedere 2e zaterdag van de maand op zaterdag 
tussen 9 en 12 uur. Er is iemand aanwezig om 
daar verder te helpen indien nodig. Er staan 
speciale oud papier containers om daar het 
papier in de doen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Annaweg 
 
 
 

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2013!!  
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GEMEENTE WIL BOUWEN IN AARLE,  
WAT VINDT U ?? 
  
Enige weken geleden werden wij als 
wijkbewoners in Aarle verrast door de 
mededeling in het Groeiend Best dat de 
gemeente overweegt bouwplannen te 
realiseren op het perceel van het St Annahof, 
aan de Aarleseweg 3. Het college wil 
meerdere scenario’s beoordelen waaronder   
verkavelen van het perceel voor de bouw van 
meerdere woningen.  
 
De verrassing is groot omdat het college van 
de gemeente Best namelijk in het Groeiend 
Best in 2009 expliciet vermeldt geen 
bouwprojecten op te starten in Aarle. Hoewel 
de woningbouwopgave van Best groot is, zou 
zij zich houden aan bouwprojecten in 
Steeghse Velden, Parkwachter, Schutboom en 
Dijstraten. Aarle wordt gezien als 
buitengebied met meerwaarde ten aanzien 
van de cultuurhistorische routes als 
fietsverbindingen en de relatie buitengebied 
en het Nationaal Landschap Groene Woud.  
 
De gemeente heeft besloten om het pand niet 
in aanmerking te laten komen voor 
monumentenzorg. Hoewel het pand 
opgeknapt kan worden om langer mee te 
kunnen gaan,  zijn de stallen en de bolle akker 
beeldbepalend voor het gebied en passen 
naadloos aan op het beschermd dorpsgezicht 
van rond de St Annakapel. 
 
Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2009 
reeds besloten dat het buurtschap Aarle moet 
blijven zoals het is, dus het karakter blijven 
handhaven en het beeldkwaliteitsplan hierop 
aansluiten. Dit door het destijds unaniem 
aannemen van de CDA motie “Niet bouwen 
over de Aarleseweg” om zo het karakteristieke 
buurtschap te beschermen.  
Bovendien is afgesproken in het 
coalitieprogramma van 2012-2014 dat bij 
woningbouw inbreiding gaat voor uitbreiding,  

 
 
 
 
 
 
 
dat bewoners in de betreffende 
woongebieden actief en structureel worden 
betrokken bij integrale wijkontwikkelingen die 
betrekking hebben op woon- en leefklimaat, 
dat het buitengebied een belangrijke 
recreatieve rol voor de inwoners vervult. 
Hoewel, zoals door de gemeente is bevestigd  
er nog geen bouwplannen zijn getekend en er 
nog geen bestemmingswijziging is opgestart, 
willen wij alvast graag Uw mening horen.  
De besluitvorming over de mogelijke 
ontwikkeling ligt echter nu bij de 
gemeenteraad. Zij kunnen woord houden of 
besluiten te verkavelen en de kavels (lees dus 
meerdere zoals bevestigd!) in de 
openbaarheid verkopen.  
 
Wij hebben als bewonersoverleg, 
verantwoordelijk voor het buitengebied Aarle 
en Heikant, een enquête opgezet om uw 
mening met ons te delen. De enquête kunt U 
vinden op onze website www.bobah.nl.  Wij 
willen hiermee aantonen naar de gemeente 
toe wat Aarle voor ons en voor u betekent en 
wat wij allen vinden van de plannen in ons 
mooie buitengebied. 
  
  
ENQUÊTE bebouwing St Annahof: 

  
http://goo.gl/nUU6Z 

  
QR code om naar enquête te gaan 
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VAN DE BUURTBRIGADIER… 
 
Woninginbraken 
De laatste weken wordt er weer meer 
ingebroken in Aarle. De woninginbraken 
vinden over het algemeen plaats in de 
middag en avond. De toegang tot de woning 
wordt verkregen door het boren van gaatjes 
dan wel verbreking. Ondanks dat de politie 
veel in de wijk aanwezig is, is het belangrijk 
dat bewoners alert zijn op verdachte zaken. 
Wanneer men verdachte personen / 
voertuigen in de wijk ziet kan men deze te 
allen tijde doorgeven via 0900-8844. 
Daarnaast kan men deze ook aan de 
buurtbrigadier mailen via het e-mail adres 
john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl of via 
twitter @brigadierNabest . Als bewoner kunt 
u de kans op een woninginbraak zelf 
aanzienlijk verminderen. Hier volgen enkele 
tips: 

Goed hang- en sluitwerk: kijk eens op 
www.Politiekeurmerk.nl voor enkele tips. Diverse 
hang- en sluitwerkspecialisten in de gemeente Best 
kunnen het hang- en sluitwerk van uw woning 
gratis keuren. Zij maken vervolgens een vrijblijvend 
advies over eventuele aanpassingen en de kosten 
om uw woning aan het politiekeurmerk te laten 
voldoen. Wanneer uw woning voldoet aan het 
politiekeurmerk levert dit bij de meeste 
verzekeringen een korting op uw premie op. Het 
hang- en sluitwerk voorzien van het 
politiekeurmerk maakt het voor de inbreker 
moeilijker de sloten te forceren. Een inbreker wil 
zo snel mogelijk naar binnen om de kans op 
ontdekking te verkleinen. Wanneer de 
binnenkomst langer duurt zal de inbreker uw 
woning overslaan.  

Verlichting: Inbrekers willen de kans op ontdekking 
zo klein mogelijk maken. Wanneer u een lamp 
monteert bij de voor- en achterdeur ( met sensor ) 
zet dit de inbreker in het licht.  

Begroeïng: flinke struikgewassen bij de ramen en 
deuren houden de inbreker uit het zicht. Zorg dat u 
de begroeïng tijdig snoeit en dat de inbreker beter 
in het zicht komt.  

Tijdschakelaar: Wanneer u de woning verlaat is 
het handig om enkele lampen middels een 
tijdschakelaar in te laten schakelen. Hierdoor 
maakt u woning een bewoonde indruk.  

Social Media / Voice-mail: Ook inbrekers lezen 
mee op Social media. Laat op Social Media niet 
weten dat u de kerst bij familie of op een 
vakantiebestemming viert. Ook een voice-mail die 
meldt dat u afwezig bent in verband met vakantie 
kan voor een inbreker een uitnodiging zijn.  

Post / Sociale controle: Bent u afwezig in verband 
met vakantie spreek dan met uw buren af dat zij 
uw huis in de gaten houden. Laat gordijnen in de 
avond sluiten en laat de post opruimen. Een stapel 
post voor de deur en altijd geopende gordijnen 
wijst op uw afwezigheid. Bij langere afwezigheid 
kunt u een vakantiemelding doen bij de politie. De 
politie neemt uw woning dan extra mee in de 
surveillance.  

Merken: Uw kostbare apparatuur wordt voor een 
inbreker minder interessant als u deze heeft 
gemerkt. Een inbreker wil de gestolen goederen 
vaak afzetten bij een heler. Wanneer goederen zijn 
gemerkt wordt de verkoop hiervan bemoeilijkt.  

Heler: Het klinkt verleidelijk. De goedkoop 
aangeboden laptop, fiets of kleding. Als u goederen 
koopt via internet of via een kennis voor een prijs 
die te mooi is om waar te zijn controleer dan de 
herkomst. Door goederen van een heler te kopen 
worden inbraken in stand gehouden.  

Wees Alert: Ondanks dat de politie veelvuldig 
surveilleert blijft het belangrijk dat we met zijn 
allen alert zijn. Tenslotte zijn de buurtbewoners 
dagelijks in de wijk en herkennen zij snel personen 
/auto's die niet in de wijk thuis horen. Mocht u 
verdachte zaken zien meldt dit dan aan de politie. 
Alle kleine puzzelstukjes helpen ons de inbraken te 
voorkomen danwel de dader van een inbraak op te 
sporen.  

Plaats ladders, kliko's e.d. in een afgesloten 
schuur. Een raam op de 1e verdieping is zo bereikt 
met een ladder welke op de plaats ligt. Men is zo 
op een dak geklommen met een kliko.  

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, laat dat 
dan weten aan john.van.hoppe@brabant-
zo.politie.nl 

 
Met vriendelijke groet, 

John van Hoppe , Buurtbrigadier 
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