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Inleiding 
De BOBAH is aanwezig geweest (als belanghebbende en als inwoners) bij de gesprekken tussen 
inwoners Best West en de gemeente Best m.b.t. de structuurvisie buitengebied. Hierbij waren 85 
mensen aanwezig die in 8 groepen gediscussieerd hebben.  

Nadien hebben we de resultaten van de Gemeente Best gekregen om het proces transparant te 
houden. Als bewonersoverleg zijn we daar dan ook heel blij mee. We hebben de stukken gelezen en 
geanalyseerd  en we komen daar in hoofdstuk 1 op terug. 

In het tweede hoofdstuk willen we u nog achtergrond informatie geven over wat er in de laatste 
jaren gespeeld heeft in Aarle. De BOBAH wil zoveel mogelijk de wensen en inzichten van de 
bewoners overbrengen. Ook van de bewoners die niet aanwezig waren bij de discussie maar die wel 
een duidelijke mening kenbaar gemaakt hebben.  

Doel van dit document is om u in een handzaam document alle benodigde (achtergrond-) informatie 
te geven om de juiste beslissingen te nemen voor de toekomst van het buitengebied van Best en dan 
vooral voor het buitengebied van Aarle en Heikant. 

 

1. Discussies structuurvisie en eindrapportage Best West 
 

Het Bewonersoverleg (BO) is blij met het deze nieuwe aanpak van de Gemeente Best  waarbij 
inwoners bij haar besluitvormingsproces betrokken worden. Dit is ook de reden dat wij als 
bewonersoverleg het belangrijk vinden om alle aanwezige informatie (en feedback) met de 
Gemeente Best te delen om zo tot het beste eindresultaat te gaan komen.  Wij willen als BO graag 
betrokken blijven bij de mening- en besluitvorming  om dit als geheel tot een goed einde te brengen. 

Alle inwoners hebben de  heldere samenvatting gekregen die gemaakt is van de resultaten van de 8 
discussie groepen van de eerste avond.  Het onderverdelen in Rode draad (willen de meeste 
aanwezigen), Verschillen (mening verdeeld) en Algemeen (losse opmerkingen) maakt het mogelijk 
om een overzicht te geven van de eindresultaten. Per hoofdstuk willen we graag een aantal 
opmerkingen delen (naar aanleiding van onze eigen analyse): 

1. Thema Landschap en Cultuurhistorie  
geen opmerkingen 

2. Thema Dagrecreatie 
Onder verschillen:   
het aantal routes: 5 van de 8 groepen geven aan dat er meer routes moeten komen (en 1 
bovendien dat het ommetje verbeterd kan worden) en tegenstanders zijn er geen (wel die 
het zo goed vinden). Ons inziens hoort dit punt dus te staan onder het kopje Rode draad; het 
is geen “Verschillen”  onderwerp.  

3. Thema Verblijfsrecreatie 
6 van de 8 groepen geven aan helemaal geen campings/hotels etc. te willen. Over het 
toestaan van boerencampings is niet specifiek een vraag gesteld en de conclusie derhalve te 
snel getrokken dat. (Dit zeker gezien in het licht van de slechte ervaringen met de huidige 
minicamping die meer een (verkapte) Polen huisvesting geworden is. ) 
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4. Thema Wonen en werken 
rode draad punt 3: St Annahof: “enkele woningen in de vorm van langgevelboerderij is geen 
must”, dit is slechts 1 keer gezegd en moet derhalve naar ”Algemeen”. Alle groepen geven 
namelijk aan dat men niet verder wil verstenen in buitengebied, derhalve ook St Annahof 
niet verder verstenen. (rotzooi opruimen : kan ook zijn opnieuw opbouwen); deze vraag naar 
langgevelboerderijen was ons inziens ook te suggestief! 

5. Thema Verkeer 
 geen opmerkingen 
(Er zijn wel veel tegenstrijdigheden in de uitkomsten gegeven in de discussies:  nu is er al te 
veel verkeer maar toch wil men nieuwe mogelijkheden creëren en dus nog meer verkeer 
creëren.) 

 

2. Achtergrond informatie Aarle en haar bewoners 
Wij als BO willen ook graag dat het proces van af het begin tot het eind goed verloopt zodat er op het 
laatst zo min mogelijk zienswijze worden ingebracht en wij vinden dat we ook rekening moeten 
houden met de wensen  van de mensen die in het recente verleden kenbaar zijn gemaakt. Dit zijn 
inwoners van ons gebied die al eens de moeite en het lef getoond hebben om van zich te laten 
horen.  

2.1 Niet bouwen over Aarleseweg 
Uit de discussies kwam naar voren dat 100% van de groepen tegen bebouwing/verstening  is aan de 
westzijde van de Aarleseweg. Men wil doorkijkjes handhaven en het gevoel van het buitengebied 
behouden.  Wij pleiten er dan ook voor om dat expliciet op te nemen in de visie: geen verder 
verstening aan de Aarleseweg.  GEEN nieuwe bouwplaatsen creëren. Dat is ook al die tijd de 
spraakverwarring geweest tussen bewoners en Gemeente; Bewoners bedoelen met “niet bouwen 
over de Aarleseweg” ook echt GEEN huizen erbij terwijl de gemeente het interpreteert (althans zo 
komt het over) dat er geen woonwijk bij komt over de Aarleseweg of in het “Raketje van Vic”. In een 
uitgebreide enquête van de BOBAH werd dit ook bevestigd (zie resultaten, zie bijlage 1). Ons voorstel 
is dan ook om nadrukkelij kin de visie op te nemen dat de Gemeente Best  niet verder 
verstenen/bouwen over de Aarleseweg (en hiermee de gemoedsrust in het buitengebied in Aarle te 
bewaren! 

2.2 Ruimte voor ruimte  
De Ruimte voor Ruimte woningen hebben destijds veel verzet opgeroepen. Iedereen was blij dat het 
uiteindelijk tot een kleine aantal woningen terug gebracht is en ook op specifieke, gedefinieerde  
plekken in Best. Gezien de vraag naar ontstening adviseren we om dat zo te houden. Begin nu niet 
het hele proces van kavels aanwijzen opnieuw om te voorkomen dat de strijd weer opnieuw begint. 

2.3 Bescherming buurtschap St. Annakapel 
Alle groepen hebben in de discussieavond weer  aangegeven dat er niet gebouwd mag worden in het 
“raketje van Vic”.  Zoals u wellicht nog wel herinnerd is vanaf 2008, in het kader hiervan, door het 
een groep buurtbewoners  lang gestreden (tot aan de rechter toe) tegen het bebouwen van de 
driehoek. Vanuit cultuurhistorisch perspectief is dat gedeelte van Aarle zeer bijzonder. Karel 
Leenders, de specialist  in de  cultuurhistorische achtergronden van Aarle, gaf hierover een lezing in 
Prinsenhof op verzoek van Dye van Best. Een rapportage van zijn hand (inclusief de betrekking met 
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de oudste boerderij) komen in dit rapport aan de orde en laten zien hoe uniek het gebied van en 
rondom de St. Annakapel is (buurtschap bestond al in 1312!). 

Geen wonder dat de vraag naar het verleggen van de bebouwingsgrens van de St. Annaweg naar de 
Aarleseweg steeds weer terugkomt (zie bijlage 2, Leg de grens terug, ED artikel, 2009). Gezien de 
recente demografische en bouwontwikkelingen is het ons voorstel om de bouwgrensverlegging uit te 
voeren en daarmee het hele proces te vereenvoudigen en de culturele historie te beschermen (zie 
ook bijlage 3, niet bouwen in Aarle, Groeind Best 2009) . 

 

2.4 Andere aandachtspunten 
 
Over deze onderwerpen is niets gezegd maar zijn ons inziens wel van belang in de besluitvorming: 

1. Bomen zijn belangrijker dan zonne-energie (gemeentelijk besluit) 
2. Geen mestvergisting 
3. Rekening houden met buurgemeenten m.b.t. fijnstof  
4. Regels voor minicampings (slechte ervaringen in Aarle) en handhavend optreden 
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Bijlage 1 Stand van zaken St Annahof (Aarleseweg 3) 

De enquête die gehouden is door de BOBAH  geeft een zeer duidelijk beeld van de wensen en 
gedachten van de bewoners van Best. Zeker gezien de zeer hoge percentages die telkens aan 
één punt toegekend zijn. Dat maakt dat de peiling niet alleen qua aantallen (113 respondenten) 
maar ook qua betrouwbaarheid zeer hoog scoort. Samengevat zijn de resultaten: 

1. St. Annahof NIET
2. Politiek: houd je aan je woord en afspraken vindt 88 % van de respondenten 

 verkavelen, zegt 91 % van de respondenten 

3. Begin niet in Aarle voordat ander in- en uitbreidingslocaties vol zijn vindt 89 % van de 
respondenten 

4. Probeer de St. Annahof te herstellen in oude staat zegt 60% van de respondenten 
5. Betrek de bewoners in je beleid vindt 93% van de respondenten 
6. Leg de plangrens van de woonwijk Aarle terug op de Aarleseweg vindt 86 % van de 

respondenten 

Voor de bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad heeft de voorzitter van de BOBAH 
deze bevindingen nader toegelicht.  Wij hopen als BOBAH dat de gemeente Best luistert naar 
haar achterban, de bewoners van Best en dat wij middels deze enquête daar aan bijdragen. De 
boodschap is helder: geen verkaveling van het perceel. Het onbebouwde hart van Aarle moet 
blijven bestaan.  Ook verschillende politieke partijen en Dye van Best zijn deze mening 
toegedaan. Voor de volledige enquête-uitslag en de krantenartikelen met betrekking tot dit 
onderwerp kunt u de website van de het bewonersoverleg (www.bobah.nl) raadplegen. 

 

http://www.bobah.nl/�
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Bijlage 2, Leg de grens terug, Eindhovens Dagblad 24 april 2009 
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Bijlage 3, Niet bouwen in Aarle, Groeiend Best 2009 
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