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BOBAH: Bewonersoverleg Buitengebied Aarle Heikant 

Email:  info@bobah.nl  

Website:  www.bobah.nl 

                        

Notulen, VERGADERING BOBAH 

Datum; dinsdag 17 december 2019. 

Locatie Buurthuis de Zessprong 

Tijd 20.00 uur 

Aanwezig, Theo Roche, Jose de Bresser (notulist), Laura van Haandel, Jan Giessen voor de 

eerste keer aangesloten Theo Louwers, inloop Geoffrey van Mil. 

Afwezig, Mark van Kemenade, Ad Schellekens, Rob de Vries. 

 

Opening vergadering door Theo Roche, hij bedankt Laura van Haandel voor haar bewezen 

diensten voor de jaren dat Laura zich heeft ingezet voor de BOBAH en geeft haar een bos 

bloemen. Laura neemt de bloemen voor Mark van Kemenade, die niet aanwezig was, in 

ontvangst en trakteert op zelfgebakken cake. 

 

1. Inloop halfuurtje 

Een bewoner maakt gebruik van het inloop moment om zijn zorgen met de BOBAH te delen 

over de verkeersveiligheid van de Kapelweg als de nieuwe wijk gerealiseerd wordt. Omdat 

meerdere bewoners hierover bezorgd zijn hebben we hem uitgenodigd om ook deel te 

nemen aan de gesprekken die we met de gemeente hebben over de nieuwe wijk Aarlesche 

Erven. Hij wil graag mee participeren bij de gemeente hierover.  

2. Theo geeft uitleg over de nieuwe rol die de BO’s in de toekomst krijgen. Hierover is een 

mail binnengekomen op 08-12-2019 van het GOEB. We moeten meer een verbindende rol 

spelen in de wijk. 

3. Aanvraag bladkorf, medewerkster van Antoniushof wil graag een bladkorf op het erf van 

de zorgboerderij zodat de deelnemers blad kunnen verzamelen als activiteit. Theo heeft 

hierover contact met Ans van Kuik en er wordt gekeken of de korf dichtbij de Antoniushof 

geplaatst kan gaan worden volgend jaar. Actie Theo Roche om dit te formaliseren. 

 

4. We hebben Theo Louwers ons probleem voorgelegd dat we hebben met de communicatie 

naar de bewoners van ons gebied. Hij wil ons helpen om samen met ons de nieuwbrief op te 

stellen, vooral tekstueel kan hij zeker iets voor de BOBAH betekenen. José zal stukken 

aanleveren die Theo in de nieuwbrief kan verwerken graag ook de andere van de BOBAH 

relevante informatie aanleveren voor de nieuwsbrief. 

https://www.facebook.com/BewonersoverlegBOBAH/
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5. Data vergadering 2020 BOBAH 17 maart- 2 juni- 1 september- 15 december. 

 

6. WVTTK  Om Esther te ontlasten met het secretariaat gaan we ervoor zorgen dat aan haar 

mailadres Allbobah@BOBAH.nl  komt te hangen zodat ze niet steeds alles door hoeft te 

sturen wat binnenkomt. Dit moet nog wel aan de gemeente worden gemeld (actie Esther). 

De brief van Jan Teunissen waarin de gemeente bedankt wordt omdat ze nu wel een 

beleidskaders gaan stellen, nadat de BOBAH had ingesproken bij de raadsvergadering over 

zonnepaneelvelden, en hoe nu verder met de energieopwekking in het buitengebied met 

name zonnepaneelvelden gaat iedereen doorlezen voordat die naar de gemeente wordt 

verstuurd.  
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