VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum : 13-12-2017
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 Gaby Jansen van de
gemeente, Jacob Wesselink, nieuwe webmaster GOEB en Vivace Schreurs, kandidaat
bestuurslid GOEB. Maaike Ferwerda heeft door persoonlijke omstandigheden haar GOEB
bestuursfunctie neergelegd. Van haar heeft het bestuur inmiddels op passende wijze
afscheid genomen.
De agenda wordt hierna vastgesteld.
2. Verslag alv GOEB 31-08-‘17:
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging goedgekeurd.
De actiepunten uit het verslag zijn of afgehandeld of staan vanavond op de agenda.
3. Voortgang “Samen op ons Best” (SOOB) / inwoners en overheidsparticipatie:
a. Werkgroep toekomst BO-groepen en GOEB: Deze wekgroep heeft helaas nog niet zo
gefunctioneerd dan gehoopt was. Onlangs is er nieuw leven ingeblazen. Hans van
Duren gaat deze werkgroep aansturen. Hans heeft een visiestuk gemaakt wat hij in
beknopte vorm toelicht (visiestuk versie 1.1 wordt bij dit verslag toegevoegd).
Het GOEB bestuur vraagt om de informatie uit de werkgroep steeds te agenderen op
de BO-vergaderingen. Hans merkt op dat de werkgroep alleen iets kan/ wil doen als
er input vanuit de BO-groepen komt.
Een werkgroep afvaardiging wil om een start te maken graag 1X aansluiten bij een
bestuursvergadering van een BO met als doel om uiteindelijk tot een concept
rapport te komen. Dit concept gaat dan ter goedkeuring naar de Bo’s. Daarna wordt
het eindrapport opgesteld wat in de ALV GOEB van juni vastgesteld wordt.
Vervolgens wordt het rapport aangeboden aan de stuurgroep SOOB (Q3 ’18).
Opgemerkt wordt dat het eindrapport realistisch en haalbaar moet zijn. Dit is dus ter
beoordeling van de BO-groepen. Onderdeel van de discussie over de toekomst is
wat bewoners zelf willen, wat is het draagvlak?
Mocht de gemeente zich niet in het rapport kunnen vinden, dan hebben we als BOgroepen/ GOEB een nieuwe discussie.
Het initiatief om bij BO-groepen aan te sluiten wordt door de werkgroep gedaan.
De notitie “Samen op ons Best” staat op de website GOEB.
b. Voortgang Mijnbuurtje.nl: Op de zeer druk bezochte startbijeenkomst in oktober in
buurthuis Kadans, hebben 8 personen zich aangemeld als Buurtverbinder en 10 als
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Buurtsupporters. De Buurtverbinders gaan de komende periode een driedaagse
training volgen om bewoners meer te betrekken bij hun buurt, zowel online als
offline. Zij gaan ook aan de slag met het opzetten van een digitaal platform (zgn.
digitaal dorpsplein). De verwachting is dat in de loop van april de feestelijke
lancering zal gaan plaatsvinden en de definitieve naam van de website bekend
wordt. Het eerste kwartaal van 2018 zal er ook geregeld pr gevoerd worden. Nadere
informatie is te vinden op de website www.mijnbuurtje.nl.
4. Mededelingen:
a. Financiën (toelichting Paul Verheijen, penningmeester):
- De subsidieaanvraag 2018 GOEB is aangevraagd. Nog geen besluit ontvangen.
- Internetbankieren bij de Rabobank (zie vorig verslag). Er is door het bestuur contact
geweest met de Rabobank. Een mondelingen toezegging is er nu dat er met
terugwerkende kracht vanaf juli 2017 tot en met juni 2018 een vergoeding wordt
uitgekeerd aan het GOEB voor de extra kosten van € 1,50 per bankpas die is
gekoppeld aan internetbankieren. Voor de BO’s zal er verder niets veranderen in de
onkosten. Er komt een vervolgoverleg met de Rabobank en bestuur GOEB. Rabo
moet voor non-profit instellingen zich anders gaan opstellen als voor particulieren.
Mocht er relevante post (email) vanuit de Rabo komen dan zal de penningmeester
deze doorsturen naar de BO-groepen.
Verder gaat het bestuur GOEB nadenken hoe ze de penningmeesters van BOgroepen beter kunnen faciliteren. Zodra er een voorstel ligt, zal dit besproken
worden met de penningmeesters.
b. Stichting Hartslag Best (SHB, toelichting Paul Verheijen):
Op 12 december zijn de eerste 8 AED’s geleverd. De financiering voor 5 AED’s kwam
uit Buurtbudget, 2 uit een budget van de gemeente voor zorg en 1 uit het budget
van BO Heuveleind. Het uiteindelijke doel is om 55 AED’s beschikbaar te krijgen die
in de openbare ruimte gehangen worden. Deze komen te hangen in een speciale
kast. De kasten hebben geen sloten wat verzekeringstechnisch weer consequenties
heeft. Dit wordt nader onderzocht. SHB heeft inmiddels Best opgedeeld in 48 zes
minuten zones. Voor het buitengebied moet e.e.a. nog verder uitgewerkt worden.
Dit geldt ook specifiek voor portaalwoningen. Er hangen al een aantal AED’s m.n. in
gebouwen. Prioriteit voor de nieuwe AED’s zijn de zones waar nog geen AED’s
hangen en die dus nog niet binnen 6 minuten bereikbaar zijn.
Vrijdag 15 december is de Kick-off bijeenkomst en de start van de reanimatiecursus
vrijwilligers in de Cultuurbank. Er moeten circa 700 vrijwilligers gevonden en
opgeleid worden. M.b.t. de pr en werving komt SHB hierop terug bij de BO-groepen.
Uit de vergadering kwam de vraag of de gemaakte indeling van de 6 minutenzones
naar de BO-groepen gestuurd kan worden zodat zij gericht pr en werving kunnen
doen? Paul zal dit bespreken in bestuur SHB. BHV-ers kunnen ook opgeroepen
worden, scheelt in de opleidingskosten.
c. Stand van zaken BVM2:
BVM2 bestuur vraagt of gemeenten, organisaties, stichtingen, verenigingen en
particulieren rondom Eindhoven Airport zich zo veel mogelijk via de website van
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BVM2 aanmelden als ondersteuner van de belangen van BVM2. Het GOEB heeftdit al
gedaan en ook een kleun aantal BO’s. De vraag is of alle BO’s dit willen doen.
Eenheid maakt macht.
d. Stand van zaken werkgroep verkeer (toelichting Frank Montulet):
Voor de Slowlane heeft het College onlangs het traject vastgesteld; De Slowlane
loopt aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal. Tussen het viaduct van de A58
over het Beatrixkanaalkanaal tot aan de Beatrixbrug moet door de gemeente
Eindhoven gedaan worden. Tussen de Beatrixbrug en de Batabrug wordt de Bataweg
niet verbreed of versmald. Het bestaande ‘smalle’ fietspad wordt hier Slowlane. Bij
de T-Splitsing Bataweg en de Dieze wordt een rotonde aangelegd. Bij de Fazantlaan
steekt de Slowlane De Dieze over, niet in de voorrang, om daarna onder de
Eindhovenseweg Zuid deze ongelijkvloers te kruisen en vervolgens aan te sluiten aan
het gedeelte van de Slowlane van de Terraweg.
Verder is de mobiliteitsvisie onlangs vastgesteld. Deze staat op de website van de
gemeente.
Jos van Spelde vraagt of over de herinrichting Kon. Julianaweg nieuws is? Hier is lang
geleden een heel participatietraject doorlopen maar is het daarna angstvallig stil
gebleven? Bij Frank niet bekend. Hij zal dit gaan navragen.
e. Stand van zaken werkgroep groen (toelichting Ad van Laarhoven):
De verslagen van de klankbordgroep groen van de gemeente worden allemaal
integraal doorgestuurd naar de secretariaten BO-groepen. Iedereen kan het dus
volgen. De verslagen staan ook op de website van het GOEB. Over herinrichting
groenstrook A2 is er alleen gesproken met betreffende BO-groepen, bewoners en
andere relevante partijen. De gemaakte relevante opmerkingen worden nu door de
gemeente verwerkt in een voorstel. Wordt vervolgd!
Verder zal bij nader inzien de groenstrook rotonde QB tot ABAB gebouw en strook
carpoolplaats tot fietsbrug in het voorstel meegenomen worden.
f. Info gemeente:
• Buurtbudget: De regeling Buurtbudget 2018 is onlangs door het College vastgesteld.
T.o.v. de regeling 2017 zijn er aan de hand van een uitgezette evaluatie een paar
kleine puntjes aangepast. Gaby ligt deze kort toe. De regeling komt rond de Kerst op
de website van de gemeente en wordt toegezonden aan de BO-groepen en aan allen
die aan de evaluatie meegedaan hebben. De eerste week van januari komt er een
publicatie in Groeiend Best.
• Plaatsing speeltoestellen in de openbare ruimte: Indien er speeltoestellen vanuit het
Buurtbudget geplaatst worden, moet de initiatiefnemer(s) een
gebruiksovereenkomst tekenen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de
veiligheid en zal initiatiefnemer benaderen indien de veiligheid in het geding is. Het
onderhoud neemt de gemeente niet automatisch over. Hierover ontstaat discussie.
De gemeente heeft een aantal “prefered suppliers” als het gaat om aanschaf
speeltoestellen. Als burgerinitiatieven dit willen kunnen zij ook andere leveranciers
aanmelden bij de gemeente? Gaby zal dit navragen.
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Vanuit de vergadering geven de BO-groepen aan dat zij geen rol willen spelen in het
onderhoud van speeltoestellen. Deze discussie zal dan nog gevoerd moeten worden
met de gemeente. Gaby zal hierover een afspraak plannen met Ad van Laarhoven.
g. Fons Pessers geeft aan dat hij eind 2018 stopt als bestuurslid GOEB. Kandidaat
opvolgers kunnen zich vanaf nu melden bij het bestuur.
h. BO Salderes en BO Centrum hebben onderling afgesproken op dezelfde datum, tijd
en locatie afzonderlijk te vergaderen.
i. De nieuwbouwwijk Steegsche Velden valt vooralsnog onder BoBAH. Twee bewoners
Steegsche Velden zitten in het bestuur BoBAH. Idem voor Dijkstraten. Deze situatie
blijft tot het moment dat zij zelfstandig willen gaan opereren.
5. Nieuwe opzet website GOEB:
Jacob Wesselink is sinds kort de nieuwe webmaster van het GOEB. Hij is druk doende
(geweest) met Ad om de website te restylen. De site is nog niet helemaal af. A.d.h.v. een
korte presentatie laat Ad zien hoe e.e.a. er al uitziet.
www.bewonersoverleg.nl en www.goeb.nl zijn nu uit elkaar gehaald. Op bewonersoverleg.nl
staan alle BO-groepen vermeld met daarop een link naar hun eigen website. Op goeb.nl
staan alleen nog GOEB gerelateerde zaken, waarvoor BO-groepen ook input kunnen
aanleveren.
De aanwezigen zijn enthousiast over de nieuwe opzet. Wordt vervolgd.
6. Jaarplan 2018:
Het concept jaarplan hebben alle BO-groepen vooraf per mail ontvangen en wordt na
toelichting akkoord bevonden. Het jaarplan wordt hiermee vastgesteld.
7. Vaststellen ALV data 2018:
De volgende data voor de ALV worden vastgesteld:
8 maart, 6 juni, 6 september, 12 december.
Aanvang 20.00 uur. Locatie het NH-Hotel (ovb. Ad overlegt hierover met NH-hotel)
8. Rondvraag:
• Jacob Wesselink zou graag op de mailinglijst GOEB komen. Hans Schulte regelt dit.
• Theo Roch (BoBAH) vraagt naar de status Woonvisie. Het uitvoeringsprogramma
“wonen” had al gereed moeten zijn maar is door tijdsdruk bij de gemeente
uitgesteld. Bewoners worden bij de realisatie van het uitvoeringsprogramma
betrokken.
Gaby zal aan haar collega Toon Brouwers doorgeven dat dit punt leeft bij het GOEB.
9. Sluiting:
Om 22.15uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en wenst iedereen fijne
feestdagen toe.

# Actiepunten, zie blz. 5 #
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BIJLAGE:
- Presentielijst
- Plan van aanpak toekomst BO/ GOEB, 15-12-’17 versie 1.1 (8 blz.)

ACTIEPUNTEN
Wat
Afspraak BO-groepen maken
Beter faciliteren penningmeesters

Wie
Werkgroep toekomst
BO/GOEB
Bestuur GOEB

Rondsturen indeling 6 minutenzones
Navraag doen bij gemeente over stand
herinrichting Kon Julianaweg
Afspraak plannen met Ad van Laarhoven
over speeltoestellen

Paul Verheijen
Frank Montulet

Opvolger Fons Pessers zoeken als
bestuurslid GOEB
NH-Hotel reserveren voor ALV

allen

Jacob Wesselink toevoegen GOEB mail
Uitvoeringsprogramma Wonen haast
achter zetten bij Toon Brouwers (gem.)

Hans Schulte
Gaby Janssen

Gaby Jansen

Ad van Laarhoven

Opmerking
Aansluiten bij een BO
bestuursvergadering
Voorstel voorleggen aan
penningmeesters
Bespreekt dit met bestuur SHB

-

Mogen speeltoestellen
ook door anderen dan
leveranciers gemeente
geleverd worden?
- Onderhoud
speeltoestellen, geen
rol BO
Deadline december 2018
8 maart, 6 juni, 6 september,
12 december.
Aanvang 20.00 uur.

PdL/WBO
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