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VAN DE VOORZITTER 

Wisselingen in bestuur BOBAH 
 
Onze voorzitter Frans Smeding heeft 
medio 2013 te kennen gegeven dat hij 
gaat stoppen met het voorzitterschap van 
BOBAH. 
Wij zijn als bestuur gaan kijken naar een 
opvolger voor Frans. 
Na goed overleg ga ik ( Theo Roche ) het 
voorzitterschap op me nemen. 
Frans is een unieke voorzitter geweest 
waar wij als BOBAH veel aan gaan missen 
en we zullen dan ook gepast van Frans 
afscheid nemen in de eerst volgende 
vergadering. 
Onze penningmeester Rob de Vries gaat 
stoppen als penningmeester maar blijft 
wel lid van de BOBAH. 
Jan Giesen gaat hem opvolgen als 
penningmeester. 
Lieke de Groot blijft het secretariaat doen 
José de Bresser en Wilhelmien Leijten 
completeren het bestuur. José beheert de 
website van het BO. 
Dat zijn in totaal 6 personen, dat vinden 
wij wat magertjes en vragen dan ook aan 
de buurtbewoners of er mensen zich 
willen aanmelden om zitting te nemen in 
het BOBAH. 
Het BOBAH is  voor de Gemeente de 
erkende gesprekspartner en heeft als doel 
om samen met de bewoners, op te komen 
voor het woon- en leefklimaat in de wijk. 
Het bewonersoverleg stimuleert en 
onderhoudt contacten met locale 
overheden, organisaties en instellingen. 
Er is het afgelopen jaar op diversen 
manieren gebruik gemaakt van het 
buurtbudget. 
 
 

Als voorbeeld het bankje,  het 
ooievaarsnest,  de wandeltocht met de 
honden en de buurt BBQ van de 
Broekstraat met de nieuwe bewoners van 
de Stek en de Jeu de boules baan bij het 
buurthuis van de Heikant. 
Allemaal mooie initiatieven waar we als 
buurt veel aan hebben zowel voor de 
onderlinge saamhorigheid als voor de 
leefbaarheid. 
Maak hier gebruik van, u kunt tot 1 april 
ideeën aanmelden, die worden door de 
gemeente beoordeeld en keuzes gemaakt. 
Komt het na 1 april binnen dan geldt:  wie 
het eerst komt wie het eerst maalt. 
 Van belang is dat het aanvraagformulier 
zo goed mogelijk wordt ingevuld, dit 
voorkomt vertragingen. 
Maak gebruik van de mogelijkheden en wij 
steunen en helpen u er graag bij. 
 
 
Met vriendelijke groet Theo Roche. 
 

  

GROENE CONTAINER OPHALEN 
 
Er zijn klachten binnengekomen over het 
ophalen van de groene container in het 
najaar. Daarom vragen we je om  een 
korte enquête in te vullen. 
Bij een eerdere gemeentelijke enquete is 
er gevraagd naar de tevredenheid t.a.v. de 
ledigingfrequentie van de Gft-containers. 
Van de respondenten gaf 68% aan 
tevreden tot zeer tevreden te zijn over de 
huidige ledigingfrequentie, 7% had een 
neutrale tevredenheid en 25% gaf aan 
ontevreden tot zeer ontevreden te zijn.  
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Hierbij werd met name gesuggereerd dat 
de periode van wekelijks inzamelen 
verlengd zou moeten worden.  
 

1. Bent u tevreden met de huidige 
wijze van inzameling van GFT in de 
zomermaanden?  
Ja / Nee  

2. Zo nee, hoe zou het systeem in uw 
ogen aangepast moeten worden 
zodat het beter op uw behoeften 
aansluit? 

3. Indien de gemeente hiertoe extra 
kosten moet maken bent u dan 
bereid deze extra kosten te dragen 
in de vorm van een verhoging van 
de gemeentelijke 
afvalstoffenheffing? 
Ja / Nee 

 
Antwoorden graag per email aan 
secretaris@bobah.nl sturen  
 
BUURTBUDGET 2013 

OOIEVAARSNEST 

Het ooievaarsnest is tijdens een feestelijke 
bijeenkomst officieel opgeleverd.  De 
aanvrager Cor van Esch verrichtte samen 
met Jolanda Raaijmakers de opening. Het 
ooievaarsnest is geplaatst aan de 
Hagelaarweg op het terrein van de familie 
Raaijmakers. 

 

HONDENWANDELING 

De laatste activiteit die in 2013  
georganiseerd werd met het buurtbudget 
was een hondenwandeling, aangevraagd 
door Jeanette Schelle. Maar liefst 36 
honden liepen mee met hun baasjes. 
Tijdens de wandeling van 5 km door de 
Mortelen, kregen de baasjes en honden 
verschillende opdrachten. Na afloop 
kregen de deelnemers erwtensoep en de 
honden een lekkere traktatie in Manege 
Schellekens. De hondengedragstherapeut 
Irma Klaassen was aanwezig om vragen te 
beantwoorden over het omgaan en 
opvoeden van de hond.  

Het was een zeer geslaagde en gezellige 
activiteit.  

 

 
BUURTBUDGET 2014  
VERBETER UW WIJK!!  
 
Voor het buurtbudget van 2014 kunt u 
weer een aanvraag doen.  
Heeft u als wijkbewoner een idee om de 
leefbaarheid te verbeteren? Dan kunt u 
dat bij het bewonersoverleg indienen. 
Houd u wel rekening met onderstaande 
spelregels. 
 
 

mailto:secretaris@bobah.nl
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Spelregels 

 Een idee moet bijdragen aan de 
leefbaarheid in onze wijk / uw 
buurt. 

 Bewoners moeten zelf een actieve 
rol vervullen in de uitvoering van 
plannen. 

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

 U moet kunnen aantonen dat 
andere buurtbewoners het eens 
zijn met uw plan. 

 Wanneer zaken in de openbare 
ruimte worden geplaatst, moet u 
er rekening mee houden dat de 
initiatiefnemer in principe 
verantwoordelijk is voor het 
onderhoud ervan. 

 
Hoe dient u een aanvraag in? 
Om uw aanvraag in te dienen vult u het 
‘formulier buurtbudget’ in. Dit vindt u op  
www.gemeentebest.nl/buurtbudget. Voor 
hulp bij het invullen van het formulier kunt 
u terecht bij het bewonersoverleg. Op het 
formulier staat welke gegevens u moet 
aanleveren. Bijvoorbeeld een tekening van 
de locatie, een lijst met handtekeningen 
voor de draagvlaktoets en een 
onderbouwing van het aangevraagde 
bedrag.  
 
Lever het ingevulde formulier vóór 1 april 
2014 in bij het bewonersoverleg. Wij 
toetsen of uw aanvraag compleet is 
ingevuld en sturen het formulier door naar 
de gemeente, die beoordeelt of uw 
aanvraag voldoet aan de voorwaarden en 
past binnen bestaande regels en beleid. 
Overstijgen de goedgekeurde plannen het 
voor de wijk beschikbare budget, dan 
organiseren wij een wijkraadpleging, zodat 

wijkbewoners zelf beslissen welke plannen 
worden uitgevoerd. 
 
Blijkt dat in onze wijk na 1 april nog 
budget over is, dan kunt u ook daarna nog 
een aanvraag indienen voor 2014. Deze 
aanvragen behandelt de gemeente op 
volgorde van binnenkomst, mits compleet 
ingevuld. 
 
Hoe regelt u de betaling van het 
buurtbudget? 
 
Is uw initiatief voor het buurtbudget 
goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! 
Voor 2014 hebben we een buurtbudget 
beschikbaar van € 1169,82 
 
Uitgebreide informatie omtrent het 
buurtbudget, het aanvraagformulier en de 
betalingswijze kunt u vinden op de 
website van de Gemeente Best:  
http://www.gemeentebest.nl/wonen/wijk
en/buurtbudget/ 

FIETSROUTE rondje Best 
 

Fons Pessers is samen met andere 
Bestenaren een fietsrondje Best aan het 
realiseren. Je kunt het vergelijken met het 
rondje Eindhoven: een beschrijving en 
fietsroute bordjes. Wil je als ondernemer 
meedoen (reclame/kopje koffie/route 
langs jouw zaak) neem dan contact op met 
Fons Pessers, tel: 395363, email: Fons 
Pessers: ajrm.pessers@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gemeentebest.nl/buurtbudget
mailto:ajrm.pessers@gmail.com
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VAN DE BUURTBRIGADIER… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In een acute noodsituatie kunt u het 
alarmnummer 112 bellen.  
Ook als er bijvoorbeeld een vreemde auto 
regelmatig door de wijk rijdt en de 
chauffeur bijzonder veel aandacht heeft 
voor bepaalde woningen. Geef dit dan 
toch even door via 0900 - 8844. Mogelijk 
voorkomen we er samen een inbraak mee. 
 
Speciale tips voor de Carnavalsdagen/ 
voorjaarsvakantie 
 Geef uw woning een bewoonde 

indruk: laat de verlichting in huis 
branden door bijvoorbeeld 
tijdschakelaars te gebruiken. 

 Als u besluit uw huis te versieren met 
vlaggen en dergelijke, zorg dan dat er 
een extra oogje in het zeil gehouden 
wordt. Inbrekers leiden hieruit af dat 
u Carnaval bent vieren. Vraag 
bijvoorbeeld uw buren om tijdens uw 
afwezigheid uw huis extra in de gaten 
te houden. 

 Laat een contactpersoon weten waar 
u te bereiken bent. 

 Zorg ervoor dat de contactpersoon in 
geval van nood in uw woning kan 
(reservesleutel). 

 Zorg voor een goede verlichting aan 
de voor- en achterzijde van uw huis 
(bij voorkeur met bewegingsmelders). 
Inbrekers werken graag ongestoord in 
het donker. Sluit ramen en deuren 

zorgvuldig. Draai de deur altijd op het 
nachtslot en gebruik ook andere 
aanwezige sloten. 

 Sluit de ramen af met één of 
meerdere afsluitbare raamboompjes. 
Sluit uw tuin en uw schuur goed af. 

 Laat geen opstapjes in de tuin staan, 
zoals ladders of vuilcontainers. 
Inbrekers gebruiken deze om 
bijvoorbeeld op het dak te klimmen. 
 

VERGADERINGEN BOBAH 
Lokatie: In de kas bij Perkplantenkwekerij 
Leijtens, Broekstraat Best.  
 
Wij vergaderen op 10 maart, 16 juni,  
8 september en 24 november 2014. 
 
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. 

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.nl 
Website:  www.bobah.nl 
 

 
Geef inbrekers ook tijdens 
de Carnaval geen kans!          

 
 

 

mailto:360360@gembest.nl

