Jaarverslag GOEB 2018
Het bestuur van het GOEB heeft het afgelopen jaar een wijziging ondergaan. Peter de Leeuw
(WBO) is niet meer structureel aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur maar woonde
wel de ALV’s bij. Wij kunnen nog wel steeds een beroep op hem doen. Fons Pessers die
eerder aangegeven had eind 2018 te zou gaan stoppen als bestuurslid heeft aangegeven nog
een jaar door te gaan tot eind 2019 temeer omdat dan een nieuw GOEB gaat ontstaan
vanuit de ontwikkelingen binnen Samen op Ons Best. We hebben echter nog steeds een
vacature in het bestuur die we ook afgelopen jaar niet in hebben kunnen vullen. Het bestuur
hoopt er het komend jaar in te slagen om de ontstane vacature in het bestuur in te vullen.
Als er kandidaten zijn vanuit de Bo’s horen we dat uiteraard graag.
In 2018 zijn er 4 ledenvergaderingen geweest. Deze vonden plaats in het NH-hotel. De
bijeenkomsten werden afgelopen jaar goed bezocht, zeker de vergaderingen die over de
toekomst van de Bo’s gingen.
Belangrijke zaken die aan de orde zijn geweest zijn:
 De vergadering in maart was de jaarvergadering
 De juni vergadering werd volledig gewijd aan de ontwikkelingen vanuit de werkgroep
Toekomst BO/GOEB vanuit het uitvoeringsprogramma van de Nota “Samen op ons
Best”;
 Presentatie door de Stichting Wetswinkel Best
 Presentatie door Bernard Gerard van BVM2 over fijnstof;
 Presentatie digitaal platform www.pleinbest.nl door Tom Lassing;
 De vergadering in december werd voor een groot gedeelte in beslag genomen door
de uitkomsten van de werkgroep vast te stellen.
Ter voorbereiding op de ALV en het behartigen van lopende zaken kwam het bestuur in
2018, 10 maal bijeen. De vergaderingen vonden meestal plaats in het Gemeentehuis.
Het bestuur bestond op 31-12-’18 uit de volgende personen:
- Ad van Laarhoven, voorzitter
- Paul Verheijen, penningmeester
- Hans Schulte, secretaris
- Fons Pessers, lid
- Hans van Duren, lid
- Vacature, lid
Wethouder van der Heijden heeft in 2018 diverse vergaderingen bezocht. De samenwerking
met de wethouder verloopt goed. Gezien de ontwikkelingen binnen het college (benoeming
nieuwe burgemeester) heeft er afgelopen jaar geen overleg plaatsgevonden met het
voltallige college

Een van onze belangrijkste speerpunten voor 2018 was om samen met de Gemeente de
nota “Samen op ons Best” gestalte te geven. Dat is na een moeizame start gaande het jaar
beter gaan lopen maar kan nog steeds beter. In de stuurgroep heeft er ook wisseling een
Plaatsgevonden, wethouder Stan van der Heijden heeft het stokje overgenomen van Peet
van der Loo.
De werkgroepen Groenvoorziening en Verkeer zijn het hele jaar actief geweest en hebben
ook geregeld hun activiteiten teruggekoppeld tijdens de Ledenvergaderingen, waarvoor
dank.
In het jaarplan waren de bovenstaande items ook de belangrijkste speerpunten voor 2018.
Het bestuur heeft daar veel tijd in gestoken.
Zoals eerder gememoreerd zijn de ledenvergaderingen het afgelopen jaar weer goed
bezocht. Het bestuur hoopt dat deze ontwikkeling zich het komend jaar gaat voortzetten en
zelfs gaat uitbreiden zeker met het oog op de ontwikkelingen van de Bo’s en het GOEB.
Laten we in 2019 weer met veel plezier en inzet werken voor de inwoners van Best. Ik reken
op jullie medewerking.
Namens het bestuur, hartelijk dank aan alle betrokken leden voor hun inzet voor een
leefbare en veilige gemeente.
Ad van Laarhoven
Voorzitter GOEB.

