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VAN DE VOORZITTER 

Beste buurtbewoners, 
 
Het jaar loopt alweer op zijn einde, de herfst is 
al volop aanwezig de bladkorven zijn weer 
geplaatst en de maïs is er al af. 
Het BOBAH heeft er een nieuw lid bij, Ad 
Schellekens heeft zich aangemeld en is  
inmiddels enkele maanden actief, van harte 
welkom. 
Zijn actieve houding straalde veel 
enthousiasme uit tijdens een bezoek aan het 
gemeentehuis waar we op uitnodiging van 
enkele wethouders waren om enerzijds kennis 
te maken met het BOBAH en om het probleem 
Sint Annahof te bespreken. 
We zijn momenteel met 7 leden, die overigens 
allen  Abraham of Sarah hebben gezien of 
binnenkort gaan zien, dus als er nog iemand in 
de buurt lid zou willen worden dan gaat onze 
voorkeur uit naar een jong iemand. Ik denk dat 
het niet verkeerd is als je meningen en ideeën 
uit een andere invalshoek hoort, dat zou 
verfrissend kunnen werken. 
Vraag van mij om de nieuwsbrief  aandachtig 
te lezen, er staan enkele stukken in die voor 
het toekomstige woon- en leefmilieu van onze 
buurten belangrijk kunnen zijn en waar we als 
buurtbewoners  zelf invloed op kunnen 
uitoefenen. Rest mij u allen vast prettige 
feestdagen toe te wensen en veel gezondheid. 
 
Theo Roche 
 
NIEUW LID BEWONERSOVERLEG 
 
Hallo buurtgenoten, 
 
Mijn naam is Ad Schellekens,samen met mijn 
vrouw José sinds oktober 1993 wonend in de 
Heikant  op de 
rand van het 
buitengebied. 
Een plek waar 
onze 3 kinderen 
met veel plezier 
zijn opgegroeid. 
Ik ben geboren 
in 1958 en al 
vanaf 1976 
werkzaam op 
architectenburea
us, op het 
moment bij  
 

 
 
Compen Architecten Eindhoven 
(www.compen.nl) 
Aangezien de nieuwe ontwikkelingen van Best, 
maar vooral het mooie buitengebied, me nauw 
aan het hart liggen ben ik graag op de hoogte 
van de gemeentelijke planontwikkelingen en 
wat hierover leeft bij de bewoners in de 
Heikant/Aarle. 
Het verzoek van medebewoners vanuit de 
Broekstraat om zitting te nemen in het 
bewonersoverleg heb ik aangegrepen zodat ik 
als intermediair misschien iets kan betekenen 
voor zowel de gemeente als de buurtgenoten. 

GESPREK GEMEENTE BEST 

Gemeente geeft aan mbt woonwijk Aarle: 
Op 9 september had het Bobah-bestuur een 
overleg met de gemeente. Daarin is ook het 
plangebied Aarle ter sprake gekomen.  
Naar verwachting zal eerst in 2016 een eerste 
gedeelte van Aarle bouwrijp worden gemaakt. 
Over de stedenbouwkundige inrichting van dit 
gebied gaat de gemeente later dit jaar met de 
omwonenden in gesprek. Het 
stedenbouwkundig plan wordt verwerkt in een 
nieuw bestemmingsplan voor Aarle. Naar 
verwachting zal volgend jaar zowel het 
voorontwerp- als het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage worden gelegd. 
 
Onze reactie hierop is: 
De politiek heeft altijd aangegeven dat de 
Gemeente Best eerst moet inbreiden (Steegse 
Velden, Dijkstraten en Schutsboom) en pas 
dan aan Aarle begint. Het is voorbarig, gezien 
de verkoop van nieuwe woningen, om de 
woonwijk Aarle al in het hard te gaan leggen. 
 
Omtrent de bouwplannen in Aarle, werd in het 
gesprek aangegeven dat er voorlopig geen 
sprake van is om dit gebied bouwrijp wordt 
gemaakt. Dit gebeurt namelijk niet voordat er 
een bestemmingsplan is. Voor het 
projectgebied Aarle moet dus een 
bestemmingsplan worden opgesteld, en daar 
is de gemeente nu mee bezig. Volgens de 
huidige planning moet eind 2015 het 
ontwerpbestemmingsplan klaar zijn; daarover 
komt dan een informatieavond. Daarna moet 
nog het definitieve bestemmingsplan worden 
opgesteld. En pas daarna komt de fase van 
bouwrijp maken in beeld, maar pas nadat 
ontwikkelaars hebben aangegeven dat ze ook 
echt willen gaan bouwen. 
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Gemeente geeft mbt de St Annahof het 
volgende aan: 
 
Alom werd de noodzaak gevoeld dat er ter 
plaatse ‘iets moet gebeuren’. Met name de 
stallen aan de Kapelweg zijn in slechte staat 
en er zijn voor de veiligheid hekken geplaatst.  
Aangegeven is dat de stallen op dit moment 
nog niet worden gesloopt. De inwisseling van 
de bestaande bebouwing van de stallen aan 
de Kapelweg voor nieuwbouw is daarbij 
besproken. Er is in het overleg van gedachten 
gewisseld over de vorm waarin, waarbij 
gesproken is over 2 landelijke woningen aan 
de Kapelweg op grote kavels. Men wil geen 
invulling zoals bij ‘De Stek’ met relatief kleine 
kavels. De gerenoveerde langgevelboerderij   
aan de Kapelweg vindt men wel geslaagd. Ook 
over de woning aan de Aarleseweg 3 is 
gesproken en bekend is de bestaande 
mogelijkheid tot woningsplitsing aldaar (dit 
n.a.v. de perceelverkoop in het verleden).  
Tenslotte is besproken dat het nu aan het 
college is om eerst een principe-uitspraak te 
doen en daarna pas een verdere uitwerking 
daarvan. 
  
Onze reactie hierop is: 
De politiek en de bewoners (middels de 
afgenomen enquête) geven aan dat men niet 
wil bouwen over de Aarleseweg. Het is dus 
ons inziens niet bespreekbaar om op de St. 
Annahof 4 huizen te zetten. Ondernemers en 
bewoners zijn tegen een mini villawijk op deze 
locatie vanwege aantasting van het 
buitengebied en mogelijke belemmering in de 
bedrijfsvoering door eisen en wensen van 
toekomstige bewoners.  

 
Daarnaast werd het verzoek gedaan de 
bouwgrens te verleggen van de St. Annaweg 
naar de Aarleseweg zodat Aarle behouden 
blijft en Aarle blijft zoals de meesten dat willen  
 
 
STRUKTUURVISIE BUITENGEBIED 
 
Woensdag 5 november en 19 november zijn er 
twee bijeenkomsten met als onderwerp de 
structuurvisie van het buitengebied in Best. 
Elke bewoner van het buitengebied Best West 
heeft hiervoor reeds een uitnodiging gehad van 
de gemeente Best om hun mening te komen 
geven. De gemeente wil graag van de 
bewoners zelf horen wat zij willen of niet willen  

 
 
en wat je verwachtingen zijn. Dit is dus het 
moment om mee te praten over hoe jouw 
leefomgeving er uit moet zien. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan over: agrarische activiteiten, 
commerciële activiteiten, huizenbouw (ruimte 
voor ruimte), groen, cultuurhistorie, rust, 
natuur, boomaanplant, fietspaden en 
wandelpaadjes, etc.  
Kortom: laat weten wat jouw visie is en 
waarom jij in het buitengebied woont en wilt 
blijven wonen zodat jouw woon- en leefmilieu 
bij jouw wensen blijft passen. 
 
Kun je niet aanwezig zijn op de 
bijeenkomstavond(en) Structuurvisie 
Buitengebied, dan kun je nog je mening over 
en wensen m.b.t de structuurvisie kenbaar 
maken aan het  Bewonersoverleg. Het BO 
geeft jouw visie dan door aan de gemeente en 
kan dan alsnog meegenomen worden met de 
besluitvorming van de Structuurvisie 
Buitengebied. 
 
Om te zien op welke punten een mening 
gevraagd wordt kan men de website van de 
gemeente bezoeken: 
http://www.gemeentebest.nl/bouwen/bestemmi
ngsplannen/Buitengebied.html 
En vooral het begeleidende document: 
http://www.gemeentebest.nl/data/downloadabl
es/4/3/8/1/opinierende-notitie-ontwikkelingen-
buitengebied.pdf 
 
VEILIG FIETSEN 
 
De werkgroep Verkeer GOEB heeft regelmatig 
overleg met enkele gemeenteambtenaren over 
de verkeersproblematiek in Best. Momenteel 
werken ze aan het Gemeentelijk Fietsplan 
Best. Waarin ook gemeente ambtenaren zitten 
met politie, VVN, Fietsersbond en GOEB. 
Tot op heden zijn er diverse gesprekken 
gevoerd binnen die laatste groep over de 
fietsers problematiek in Best. Ook is er een 
bijeenkomst geweest in bredere zin en een 
oproep via Groeiend Best. Graag horen we 
ook van u of er aandachtspunten zijn voor 
fietsers in onze wijk. U kunt deze doorgeven 
via e-mail: info@bobah.nl 
 
 
 
 

http://www.gemeentebest.nl/bouwen/bestemmingsplannen/Buitengebied.html
http://www.gemeentebest.nl/bouwen/bestemmingsplannen/Buitengebied.html
http://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/4/3/8/1/opinierende-notitie-ontwikkelingen-buitengebied.pdf
http://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/4/3/8/1/opinierende-notitie-ontwikkelingen-buitengebied.pdf
http://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/4/3/8/1/opinierende-notitie-ontwikkelingen-buitengebied.pdf
mailto:info@bobah.nl
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Leefomgeving verbeteren?  
Doe mee aan Kern met Pit!  

 Wilt u uw leefomgeving verbeteren? Doe dan 
mee aan de wedstrijd Kern met Pit! Via de 
wedstrijd Kern met Pit kunnen 
bewonersgroepen aan de slag om hun idee 
voor de leefomgeving binnen een jaar te 
realiseren.  
 
Meld eerst uw idee aan en mogelijk mag u  
deelnemen aan de wedstrijd. Gedurende het 
uitvoeringsjaar staat de Koninklijke  
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) voor 
u klaar met hun netwerk, begeleiding en kennis  
om uw project te realiseren.  
U kunt hierbij denken aan het maken van een 
mobiele moestuin, het opknappen van een 
dorpshuis of het organiseren van een musical  
waar het hele dorp aan mee doet. Wanneer het  
doel bereikt wordt ontvangt u het  
predicaat Kern met Pit en duizend euro. 
Inschrijven kan tot 31 oktober 2014 via 
www.kernmetpit.nl 
 

BUURTBUDGET 2014 

 
Voor het buurtbudget van 2014 zijn twee 
aanvragen gedaan, die beiden zijn 
goedgekeurd en uitgevoerd. 
 
Ouderendag 
De eerste was het verzorgen van een gezellige 
dag voor de oudere leden van de buurt. Er werd 
een uitstapje naar de Heilige Eik en High-tea 
workshop georganiseerd. Door de ouderen 
werd deze dag zeer gewaardeerd.  
 
Zwaluwtil 
De tweede aanvraag betreft het maken en 
plaatsen van een zwaluwtil.  
 
 

ENERGIELOKET BEST DUURZAAM 
 
Op zaterdag 4 oktober is het Energieloket van 
Best Duurzaam in gebruik gesteld door 
Wethouder van der Loo. Dit loket, een initiatief 
van Best Duurzaam, zal elke eerste zaterdag 
van de maand van 10-12 uur spreekuur 
houden in de Bibliotheek  in Best (naast de 
Rabobank). Iedereen wordt daar van harte 
uitgenodigd voor vragen over Duurzaamheid 
zoals bijvoorbeeld energie gebruik, energie  

 
 
besparingen d.m.v isolatie, LED verlichting, 
Warmtepompen maar ook alternatieve 
energievormen zoals warmte collectoren of 
zonnepanelen.  
 
GEBRUIK VAN BLADKORVEN 
 
De korven zijn bedoeld voor het verzamelen 
van blad van bomen in de openbare ruimte. 
Het is niet de bedoeling dat hierin tuinafval 
belandt. Helaas is dit wel gebeurt bij de 
bladkorf op de hoek Aarlesweg/Kapelweg. Om  
deze reden is de bladkorf door de gemeente 
verwijderd.  
 
 Lediging van de bladkorven 
De bladkorven worden wekelijks geledigd. 
Maar, indien ze eerder vol zijn, dan is het 
verzoek aan bewoners om dit te melden bij de 
gemeente. Dit kan via het algemene  
telefoonnummer (0499 360 911). De chauffeur 
komt de bladkorf dan extra ledigen.  
Aanmelden voor lediging de volgende dag kan 
van maandag tot en met donderdag. Bij 
melding op vrijdag tot en met zondag vindt 
lediging op maandag plaats. 
 
 
TOPONIEMENBANKEN 
 
In het buitengebied van de gemeente Best zijn 
een drietal houten banken geplaatst. De 
plaatsing van deze banken gebeurde via de 
Stichting Brabantse Bronnen (SBB) en de 
Stichting Streekrekening Het groene Woud, in 
samenwerking met de gemeente Best en op 
aangeven van de heemkundekring “Dye van 
Best”.  
   
In het kader van het project Digitaal 
Oorkondeboek Noord Brabant is het idee 
ontstaan om oude toponiemen uit de 
Middeleeuwen aan de vergetelheid te 
onttrekken. In 2012 heeft de Stichting 10  
houten ‘toponiemenbanken’ laten maken en 
plaatsen in het buitengebied van Liempde en 
Schijndel. Dit zijn zitbanken met daarop de 
naam van een middeleeuws toponiem,  
vergezeld van een informatiepaneel met een 
korte uitleg. Dit gebeurde in samenwerking met 
de lokale heemkundekringen. Door het 
plaatsen van deze ‘toponiemenbanken’ hoopt 
de Stichting te kunnen zorgen voor het behoud 
van de oorspronkelijke namen.  
   
In Best staan de volgende banken:  

http://td42.tripolis.com/public/r/oXG8ST8DeBfNueINcyBv+w/OHrCCU9OCT1rV+MVs+V1NA/qgRv+e0wCa6jlBEH1Eq+iw
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 Het eerste bankje heet “Malckersteeg” en 
komt te staan in de Broekstraat ter hoogte 
van waar die gekruist wordt door de 
hoogspanningsleiding.  

 Het tweede bankje, “Ten Rodeken”, komt te 
staan aan de Kapelweg in Aarle, vlak bij de 
grens met Oirschot.  

 Het derde bankje,”Vleutse Molens”, komt te 
staan bij het voetbalveld van de 
buurtvereniging aan de Oude Baan.  

 
 
We horen graag uw mening! Werkt u mee aan 
de peiling?  
Opiniepeiling Samen werken aan een betere 
luchtkwaliteit 
 
De gemeente wil graag samen met u verder 
werken aan een betere luchtkwaliteit!  
Deze week ontvangen 900 willekeurig 
geselecteerde inwoners een brief met daarin 
een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 
Deze vragenlijst gaat over het verbeteren van 
de luchtkwaliteit. Ook al behoort u misschien  
niet tot die  900 geselecteerde inwoners, we 
horen toch graag uw mening. Daarom willen 
wij u via deze weg vragen de opiniepeiling in  
te vullen. Het invullen neemt slechts vijf 
minuten van uw tijd in beslag. De antwoorden 
worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. 
 
Uw inbreng gebruiken we bij het opstellen van 
een nieuw Luchtkwaliteitplan. Dit plan 
beschrijft de vervolgaanpak van de 
luchtkwaliteit in Best en zal naar verwachting 
medio volgend jaar gereed zijn. 
 
U kunt de vragenlijst digitaal invullen op 
www.gemeentebest.nl. Heeft u die 
mogelijkheid niet, dan kunt u een formulier 
ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. 
U kunt het formulier inleveren tot en met 20 
november aanstaande.   
 
INLOOPSPREEKUUR 
 
Lokatie: In de kas bij Perkplantenkwekerij 
Leijtens, Broekstraat Best.  
 
De volgende vergadering is op 
24 november 2014.  
 
2015: 9 maart, 15 juni, 7 september en 
23 november 
Inloopspreekuur telkens om 20.00 uur 
U bent van harte welkom!!  

 
 
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. 
 
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!! 
Email: info@bobah.n 
Website: www.bobah.nl 

 

 
 
 
 
Wij wensen u alvast 
 
 

 
 
Bestuur BOBAH 

http://www.gemeentebest.nl/
mailto:360360@gembest.nl
mailto:info@bobah.n

