VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Betreft : JAARVERGADERING
Datum : 08-03-2018
Locatie : NH-Hotel
Tijd

: 20.00 – 22.15 uur

Present : Zie bijgaand.
1. Opening en vaststellen van de agenda:
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Speciaal welkom aan Bernhard Gerard,
secretaris BVM2, (zie agendapunt 2). Tom Lassing komt een beetje later, hij geeft een
presentatie over pleinbest.nl (agendapunt 3).
De agenda wordt hierna vastgesteld.
2. Luchtverontreiniging, wat weten we er van?:
Bernhard Gerard neemt ons mee aan de hand van een PowerPoint presentatie door de
interessante maar ingewikkelde materie van luchtverontreiniging. Zijn presentatie wordt als
bijlage bij dit verslag toegevoegd.
Opmerkingen:
- Metingen worden altijd jaar gemiddeld genomen omdat de situatie van
verontreiniging per uur kan veranderen.
- Industriële lozingen zijn de afgelopen jaren sterk verminderd. Schadelijk
stoffen door veeteelt zijn een veel groter probleem. Ook overlast door
autogassen is sterk verminderd mede dank zij de katalysators. Dit in
tegenstelling tot vliegtuigen die geen katalysator hebben. Ook hout stook
in kachels geeft veel fijnstof.
- Hoe o.a. te verminderen? Minder vliegen; tot 700 km is de trein een prima
alternatief. Mocht het vliegverkeer de komende jaren niet verminderen of
uitstoot schoner worden ( Bijv. ontzwavelen van de kerosine is wel 20%
duurder; Synthetische Kerosine maken uit aardgas uit Qatar geeft minder
roet) dan zal dit het klimaat akkoord van Parijs in zijn geheel opblazen!
Ook de veeteelt zal offers moeten gaan brengen. Houtkachels minder
gebruiken maar als je ze gebruikt dan flink stoken en niet laten smeulen
(incl. bbq).
De heer Gerard wordt na zijn presentatie hartelijk bedankt voor de uitleg.
3. Digitale platform www.pleinbest.nl:
Tom Lassing, buurtverbinder, oud voorzitter GOEB en actief vrijwilliger, geeft een PowerPoint
presentatie over het nieuwe digitale platform www.pleinbest. nl, waarvan de officiële
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lancering voor Best op 21 april gepland staat. De presentatie wordt samen met dit verslag
meegestuurd.
Pleinbest.nl is ontstaan vanuit mijnbuurtje.nl en voortgekomen uit de wens van de gemeente
om bewonersparticipatie beter te laten verlopen. Vier Buurtverbinders zijn inmiddels
opgeleid en zijn bezig de website te optimaliseren en informeel Pleinbest.nl al te promoten.
Op zaterdag 21 april is de officiële lancering om 10.30 uur (tot 13.00 uur) bij de Kiosk in het
centrum. Naast de Buurtverbinders zijn er 10 zgn. Buurtsupporters die ingezet worden bij het
verder uitdragen van pleinbest.nl zowel on- als offline.
Tom roept alle BO-groepen op om morgen een profiel aan te maken en er al berichten op te
plaatsen. Ook worden de bestuurders van de BO-groepen bij deze uitgenodigd aanwezig te
zijn bij de lancering.
Tom wordt voor zijn presentatie hartelijk bedankt.
4. Verslag ALV 13-12-2017
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging goedgekeurd.
Actiepunten op blz. 5:
a. Afspraken maken met BO-groepen met leden werkgroep toekomst BO en GOEB zijn
met de meesten gemaakt, gesprekken lopen. Verzoek aan BO Villawijk/
Koekoeksbos, Hoge Akker en Heuveleind nog te reageren op het e-mailverzoek van
de werkgroep (Hans van Duren).
b. Overleg met penningmeesters heeft niet plaats gevonden. Op dit moment niet
relevant omdat er afspraken gemaakt zijn tot juli 2018 met de Rabobank. Tot die tijd
verandert er niets.
c. Rondsturen indeling 6 minutenzone AED’s is niet gedaan. Is niet mogelijk. Je moet
het op kaart zien, je kunt het niet omschrijven. Paul denkt en hoopt dat hij de
projectie op www.pleinbest.nl kan zetten.
d. Navraag doen bij gemeente over stand van zaken herinrichting Kon. Julianaweg. Is
niet gebeurd. Mogelijk dat Peter Bouman, voorzitter BO Wilhelminadorp, hier meer
van weet. Hij is vanavond helaas verhinderd.
e. Afspraak tussen Ad van Laarhoven en Gaby Jansen over levering en onderhoud
speeltoestellen is op 15 maart a.s.
f. Opvolging Fons Pessers voor bestuur GOEB is nog niet geregeld. Kandidaten kunnen
zich tot eind van het jaar melden.
g. Reservering NH-hotel voor ALV-en GOEB is geregeld.
h. Jacob Wesselink is toegevoegd aan de mailinglijst GOEB.
i. Stand van zaken uitvoeringsprogramma Wonen. Fons Pessers en Paul Verheijen
hebben een mail naar Toon Brouwers (gemeente) gestuurd om tot een afspraak te
komen en nader geïnformeerd te worden. Het is al te lang stil vanuit het
gemeentehuis.
5. Jaarverslag GOEB:
Het jaarverslag was met de agenda van deze vergadering meegestuurd. Tekstueel 1
opmerking. Blz. 2 Jos ven Spelden moet zijn Jos van Spelde. Verslag wordt met inachtneming
van deze correctie goedgekeurd.
2

6. Jaarverslag 2017 werkgroep Verkeer:
Frank Montulet doet verslag (Hans Schulte moest de vergadering eerder verlaten).
De Verkeersvisie is inmiddels door de Gemeenteraad vastgesteld. Er moet nu een
uitvoeringsprogramma opgesteld worden. BO-groepen die verkeersknelpunten in hun wijk
constateren kunnen dit melden bij de werkgroep Verkeer t.a.v. Hans Schulte.
Het jaarverslag van de werkgroep Verkeer wordt meegestuurd met dit verslag.
7. Financieel verslag 2017:
Penningmeester Paul Verheijen geeft een toelichting op de cijfers a.d.h.v. een PowerPoint
presentatie.
Na toelichting op enkele vragen wordt het financieel verslag goedgekeurd.
8. Verslag Kascommissie:
De kascontrole 2017 is gedaan door Mat de Vaan en Han Greefkes.
Hun bevindingen van de kascontrole worden voorgelezen met de tekst op het
beamerscherm.
De commissie heeft geen onregelmatigheden gevonden en vraagt de vergadering decharge
te
`

verlenen. Onder applaus wordt dit unaniem gedaan.
Han en Mat worden bedankt voor hun medewerking. De nieuwe kascommissie (2018) zal
bestaan uit: Theo Roche en Rob van Vrede. Zij worden t.z.t. uitgenodigd door de
penningmeester.
9. Bestuurssamenstelling:
a. Van het huidige bestuur is niemand aftredend. Samenstelling 2018 is: Ad van
Laarhoven (vz), Hans Schulte (secr.), Paul Verheijen (penm.), Fons Pessers (lid), Hans
van Duren (lid). Bestuurlijke ondersteuning, Peter de Leeuw (WBO).
b. De vergadering gaat akkoord dat Fons Pessers tot eind 2018 aanblijft als bestuurslid.
Toestemming is nodig omdat hij op dit moment geen deel meer uitmaakt van een
BO, wat statutair zo wel geregeld is.
10. Mededelingen:
a. Het jaarplan 2018 is eerder al vastgesteld op de ALV van 13-12- ’17.
b. De begroting 2018 is eerder vastgesteld op de ALV van 31-08-’17.
c. Stand van zaken “Samen op ons Best”: De diverse uitvoeringsprogramma’s zijn
langzaam op stoom aan het komen. Op de GOEB-site, met een link naar de site
gemeente Best, komen de voortgangsrapportages van de diverse werkgroepen.
d. Ad van Laarhoven doet melding dat 5 van de 8 politieke partijen in hun
verkiezingsprogramma een passage opgenomen hebben over Eindhoven Airport.
e. Gaby Jansen (gemeente) geeft aan dat dit haar laatste vergadering met het GOEB
was. Ook na haar zwangerschapsverlof zal zij niet meer terugkomen. Zij wordt wel
vervangen. Wie dit wordt is nu nog niet bekend, gesprekken zijn gaande.
f. Frank Montulet deelt mee dat hij de volgende ALV GOEB afwezig is.
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11. Rondvraag:
Geen.
12. Sluiting:
Om 22.15uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. Speciale dank aan Gaby.

BIJLAGE:
- Presentielijst Luchtverontreiniging (Bernhard Gerard)
- Presentatie www.pleinbest.nl (Tom Lassing)
- Jaarverslag werkgroep Verkeer (Hans Schulte)

ACTIEPUNTEN
Wat
Opvolger Fons Pessers zoeken als
bestuurslid GOEB
Overleg speeltoestellen over aankoop
en onderhoud
Overleg i.s.m. uitvoeringsprogramma
Wonen met gemeente T. Brouwers

Wie
allen

Opmerking
Deadline december 2018

Ad, Gaby

15-03-’18 gepland

Fons, Paul

PdL/WBO
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