Verslag Algemene Leden Vergadering van 01 juni 2017 / Concept

Datum

01 juni 2017

Locatie

NH Hotel

Tijd

20:00 uur – 22:55 uur

Aanwezig

Zie bijgaande presentielijst

Gasten

Wim Scheffers BO Villawijk/Koekoekbos (Medeoprichter BVM2)

Datum verslag 20 juni 2017

1.

Opening en vaststellen agenda
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de gast voor vanavond Wim
Scheffers en de twee nieuwe leden van het GOEB, Ad Hendriks (Op ’t Heerbeeck) en Ruud Kroon
(Best Oost). Agenda wordt goed gekeurd.

2.

Presentatie over BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder)
Wim Scheffers van BO Villawijk/Koekoekbos, tevens bekend als oprichter en actievoerder van
“Geen Vluchten na Elven”, geeft een presentatie over Eindhoven Airport. Om deze presentatie
goed te begrijpen zijn er drie belangrijke perioden te onderscheiden. Presentatie in uw bezit.
I. Tot 2009 Regionale Overeenkomst maximaal 18.000 vliegbewegingen
II. Periode ‘Alderstafel’. Groei mogelijk tot maximaal 43.000 vliegbewegingen in 2019.
Alle pogingen ten spijt, zelfs t/m in de ‘Tweede Kamer’, was het een aantal actiegroepen
zoals, Belangenvereniging Omwonenden Welschap, De Tien Geboden en Geen Vluchten Na
Elven niet gelukt om aan de ‘Alderstafel’ de groei enigszins te beperken.
III. Periode vanaf begin 2020. Dit is een nieuwe periode voor Eindhoven Airport. Hier is nog niets
over beslist. Echter, men is nu al begonnen de politiek te masseren en te overtuigen dat een
verdere grote groei een must is voor Eindhoven en denkt hierbij aan 70.000 vliegbewegingen
in 2025 (!) en zelfs aan 100.000 in 2030 (!!).
Om de belangen van alle omwonenden van Eindhoven Airport beter te kunnen behartigen en
om herhaling van de mislukking in de periode van de ‘Alderstafel’ te voorkomen, hebben vier
actiegroepen de handen ineen geslagen en BVM2 opgericht.
•
•
•
•

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
De Tien Geboden
Geen Vluchten Na Elven
Brabantse Milieu Federatie

Op 20 mei 2017 is in Knegsel BVM2 formeel opgericht. De bijeenkomst was met ca 125
mensen zeer druk bezocht. Hieronder de wethouders die het vliegveld in hun portefeuille
hebben, een aantal volksvertegenwoordigers en een groot aantal zeer bezorgde burgers uit
de gemeenten rondom het vliegveld. Het Manifest van BVM2 werd breed gesteund.
Na afloop van de presentatie heeft het GOEB, in belang van zijn leden, unaniem besloten BVM2 te
steunen en verzoekt de BO’s indien zij hiermee instemmen om dit initiatief verder uit te dragen.
Wim zorgt nog voor een artikel dat door de BO’s in de Nieuwsbrief en/of op de website gebruikt
kan worden.
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3.

Voortgang “Samen op ons Best”; Inwoners- en Overheidsparticipatie
Ad informeert de vergadering over de voortgang en de status. Na een trage start begint het wat
te lopen. Er zijn nu een drietal werkgroepen actief. De rapportering aan het bestuur tonen een
uniforme lay-out. In de stuurgroep is een vacature ontstaan. Men zoekt weer naar vrouwelijke
versterking maar liever niet vanuit een BO.

4.

Verslag ALV van 08-03-2017
a. Tekstueel
b. Actiepunten
Geen opmerkingen over de pagina’s 1 t/m 5. Alle acties zijn uitgevoerd en worden gesloten

5.

Mededelingen
a. Financieel verslag en bankkosten (Penningmeester GOEB Paul Verheijen)
Sinds januari 2017 heeft het GOEB voor 18 accounts kosten betaald voor het
internetbankieren, zijnde een maandelijks bedrag van 27 euro. In een gesprek met de
Rabobank, is er toegezegd, dat wij deze t/m juni 2017 vergoed zullen krijgen, echter daarna
zullen zij in rekening gebracht worden.
Ad van Laarhoven heeft een van de directeuren van de Rabobank aangeschreven, dat hierdoor
de gemiddelde transactiekosten voor stichtingen wegens het gering aantal jaarlijkse
transacties wel buitenproportioneel hoog zullen worden en heeft gepleit voor aanpassing van
het Rabobankbeleid t.a.v. zakelijke rekeningen voor stichtingen. Er waren dienaangaande
meerdere klachten ontvangen en er is toegezegd, dat men dit intern zou bespreken. Wij
verwachten voor september van dit jaar echter geen uitkomst.
Een vergelijking tussen bankkosten geeft aan, dat bij ongewijzigd beleid van de Rabobank de
jaarlijkse bankkosten 130,80 per rekening zouden bedragen. Bij ASN en SNS zou dit
respectievelijk slechts 72 en 78,96 euro bedragen.
Besloten is om op de reactie van de Rabobank te wachten. Indien dit geen voor ons
acceptabele uitkomst zou bieden, dan is er besloten om voor het eind van dit jaar van bank te
veranderen. Dit betekent, dan de maximaal extra kosten voor het internetbankieren 162 euro
zullen zijn. Deze extra kosten zullen na definitieve vaststelling over de betreffende BO's
verdeeld worden.
b. Stand van zaken wijkbezoekendoor gemeenteraad (Delen van ervaringen)
Wilhelminadorp (Peter Bouma)
Op zaterdag 20 juni hebben wij als BO Wilhelminadorp 16 gemeenteraadsleden ontvangen
met koffie in de Bloemerie. Gezamenlijk hebben wij een rondje door de wijk gelopen.
Afwisselend met een lunch in de Wig, broodjes van Bufkes en chocolade van choco & zoet
hebben wij op een aantal problemen gewezen:
• De meest verwaarloosde straat, de Loek Verstrijdenstraat
• Naast goede laad- en losmogelijkheden ook de chaos van winkelbevoorrading rondom het
plein
• De vele niet verlichte onveilige paden
• De achterstandswijk waar al 30 jaar geen enkel onderhoud is gepleegd.
• De erbarmelijke verkeerssituatie bij de Batabrug, Wilhelminaplein en Action
• De gevaarlijke voetgangersoversteken bij de school en voor de deur bij de bloemist
• Het lokale bedrijfsleven wil in de Wig investeren. Zo zijn er diverse plannen van BO,
winkeliers en burgerinitiatieven. Maar die lijken te stranden.
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• De gemeente heeft € 5000 betaald aan een planbureau maar geen enkele terugkoppeling
gegeven aan de hierboven genoemde betrokkenen.
• Er zijn bij ons in het Wilhelminadorp alleen maar zaken weggenomen. De gemeente Best
houdt zich al 30 jaar niet aan de gemaakte afspraken.
Er waren ook goede dingen te melden, zoals de straten waar de gemeente wel goed overleg
heeft gehad met bewoners en de door lokale ondernemers en verenigingen gerealiseerde
projecten zoals de luifel met duurzame ledverlichting en zonnepanelen. Op de vraag of wij
goed overleg hadden met andere BO’s kon er geantwoord worden “Ja via het GOEB”. vooral
na de vergadering tijdens het borrelen is er een goede uitwisseling.
Tijdens de gesprekken gaven de gemeenteraadsleden ook goede adviezen:
• De raad kan ook ingezet worden om bij tekortkomingen van ambtenaren en/of bij het niet
houden aan afspraken van B&W zich in te zetten voor een oplossing
• Tevens kwam de tip om de buurt app ook voor achterstallig onderhoud te gebruiken. Dit
gaan wij via onze Nieuwsbrief aan de burgers doorgeven.
• En kwam het advies om beter gebruik te maken van het recht van inspraak
Al met al was dit voor beide partijen een zeer informatieve bijeenkomst in de wijk. Zo kregen
de raadsleden een goed beeld van de problematiek in onze wijk. Ons bestuur vond het
opvallend dat de gemeenteraadsleden vaak geen enkel benul hadden van de dagdagelijkse
wijkproblematiek. Soortgelijke wandelbezoeken zijn aan te bevelen voor iedere BO.
Naastenbest (Mat de Vaan)
Het BON was gastheer bij het bezoek van de gemeenteraad op 25 maart. In de basisschool was
een meeting waar naast Burgemeester en 15 raadsleden ook 16 Naastenbewoners aan
meededen. Naastenbest is een grote wijk voor alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen. De
hoofdpunten in die meeting waren de zorgen op drie belangrijke punten:
Seniorenwoningen voor ouderen die in hun bestaande wijk willen blijven
Terugbrengen van groen in de wijk die nu helemaal vol- en ingebouwd is
Stoppen van de achteruitgang in sociale infrastructuur en samenhang.
De presentatie hierover kwam goed over. Zowel voor bewoners als voor raadsleden was het
prettig om in een wandeling in twee groepen door de wijk dieper op concrete punten in te
gaan. Belangrijke punten waren daarbij de drie vrijkomende schoolpercelen, de sportvelden,
de moskee en de groenvoorzieningen
•
•
•

c. Stand van zaken Stichting Hartslag Nu Best (Ad van Laarhoven)
Ad informeert de vergadering. De stichting “Hartslag Nu Best” is opgericht. Het wachten is op
het verkrijgen van de aangevraagde ANBI status bij de Belastingdienst, nodig voor het creëren
van gelden. Verder is er een subsidie van de gemeente toegezegd. Een inventarisatie van de
reeds aanwezige AED’s maar lang niet altijd geregistreerde is opgestart.
d. Stand van zaken buurtbudgetten (Ingrid de Graaff)
Momenteel is ruim € 20.000 buurtbudget definitief aan initiatieven toegekend. Het soort
aanvragen is niet opvallend anders dan andere jaren, wel zijn er veel grotere bedragen
aangevraagd en voor een deel zijn deze ook toegekend. Voor het resterende budget (een
kleine € 20.000) zijn ook al aanvragen binnen, die het gehele bedrag zouden gebruiken. Deze
hebben echter nog niet definitief een ‘go’ gekregen. Of deze – al dan niet in zijn geheel worden toegekend bepaalt dus of er nog budget over is voor andere zaken.
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Inwoners kunnen dus nog aanvragen indienen, met daarbij het voorbehoud dat het kan zijn
dat het budget al op is en zij dus niets krijgen. Hierover krijgen zij dan bericht. Zodra duidelijk is
dat het geld op is, communiceren we dit ook breder, en op de website wordt het dan ook
vermeld. De jaarlijkse evaluatie moet nog beginnen.
e. Wvttk
Jos van de Spelde geeft aan dat het zgn. ‘veegplan’ op het gemeentehuis wordt uitgelegd.
6.

Miscommunicatie pilot afvalinzameling De Leeuwerik
Ad informeert de vergadering en leidt dit punt in. In de Bestuursvergadering GOEB van 26 april is
dit punt in aanwezigheid van Peet van de Loo en Wil Welvaarts uitvoerig besproken.
a) Zie hieronder in hoofdlijnen de punten van de discussie:
- Basis voor de bespreking van dit agendapunt was de brief van BO De Leeuwerik
- Toelichting van Wil Welvaarts over zijn rol als projectleider afval Best
- Toelichting van wethouder Peet van de Loo over het continuïteit probleem bij de gemeente
door de ziekte van Michel van Neerven
- Toelichting van BO De Leeuwerik over de moeilijke en/of geen communicatie met de
gemeente over dit punt. Geen antwoord op brieven/mails en het niet ontvangen van
Nieuwsbrief 5 van de Gemeente
Conclusie: Algemene conclusie is dat er heel veel mis kan gaan bij geen of geen goede
communicatie. Er wordt afgesproken dat voortaan bij alle projecten waar een BO en/of GOEB
niet direct bij betrokken is de informatie wel (in)direct bij/via BO en/of GOEB terecht komt.
b) Afvalbak etensresten: Tevens werd gesproken over de verwarring over de extra afvalbak voor
etensresten. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de extra afvalbak voor etensresten is dit
voor de burger duurder (hoeveel is nog niet bekend). Dit werd echter in de brief die alle
huishoudens ontvingen, om hun keuze te maken, niet vermeld. Hans S gaf expliciet aan dat hij
n.a.v. de brief zijn keuze heeft gemaakt. Maar als het kostenpunt van de extra afvalbak voor
etenswaren in de brief had gestaan, hij een andere keuze had gemaakt, dan nu. Dit punt
wordt door de gemeente alsnog aan de inwoners meegedeeld.
Tevens werd afgesproken dat dit agendapunt uit de notulen van de Bestuursvergadering
doorgestuurd zal worden naar de gemeente. (Dit is ondertussen gebeurd).

7. Speerpunten
Er is gesproken over de grote hoeveelheid informatie en daardoor werk dat het GOEB op zijn bord
krijgt. Het is raadzaam om een aantal Speerpunten te kiezen waar het GOEB zich in een periode
mee bezig houdt. Paul Verheijen gaf als voorbeeld ‘Woonvisie’. Ad vraagt de leden om voor de
volgende ALV dit punt voor te bereiden en een aantal Speerpunten te benoemen die voor hun BO
belangrijk zijn. Dit punt komt dan in de volgende ALV uitgebreid aan bod.
8. Rondvraag (Niet besluitvormend of discussiepunt)
Er zijn, gezien de tijd 22:55 uur, geen rondvragen
9. Vaststellen volgende ALV
De volgend ALV is gepland op donderdag 31 augustus om 20:00 uur in NH Hotel
10. Sluiting met een “borrel” voor de liefhebbers
Ad sluit de vergadering
[ Notulist Hans Schulte ]
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