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Missie GOEB
• De missie van het GOEB is het aanpakken en onder de
aandacht brengen van wijkoverstijgende aangelegenheden bij
de Gemeente of daarvoor ten diensten staande organisaties
en instanties.
• Het GOEB heeft een taak in de afstemming tussen de
Bewonersoverleggen onderling, over zaken die wijk
overstijgend zijn en kan een rol spelen richting de Gemeente.
• Het GOEB heeft een belangrijke taak in het creëren van
randvoorwaarden richting de Gemeente waarbinnen de
Bewonersoverleggen op een goede manier kunnen
functioneren.
• Het GOEB heeft voor 2019 in haar missie het tot uitvoering
brengen van het uitvoeringsplan van Samen op ons Best
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Werkwijze GOEB 2019
• Het Jaarplan van het GOEB is dit jaar niet voorgelegd geweest
omdat het belangrijkste item het enigste punt was, namelijk
het uitwerken van Samen op ons Best met betrekking tot de
BO’s en het GOEB.
• Het Bestuur van het GOEB voert binnen deze kaders de taken
uit die in het jaarplan staan opgenomen.
• Aan de hand van dit jaarplan en het uitvoeringsplan Samen op
ons Best, zal het Bestuur haar ondersteunende taken
uitvoeren.
• Het Bestuur zal verantwoording afleggen aan de
Ledenvergadering over de uitvoering van het jaarplan in de
jaarvergadering van het GOEB (eerste Ledenvergadering in
2020) en tussentijds rapporteren in de Ledenvergaderingen
die elk kwartaal in 2019 gehouden worden.
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Jaarplan GOEB
• Het jaarplan, is dit jaar gebaseerd op de uitwerking
van de Nota: Samen op ons Best en het daaraan
gekoppelde uitvoeringsprogramma met de
verschillende acties.
• Overlegstructuur.
• De geluidsoverlast van Eindhoven Airport volgen en
daarop acties ondernemen indien mogelijk.
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Uitvoeringsplan Samen op ons Best
eigenaar: Bestuur

• Uitvoeren verschillende acties samen met de BO’s en
inwoners uit Best.
• Werkgroep opstarten die uitwerkt hoe het GOEB en de BO’s
in de toekomst gaan functioneren als Verbindingsknooppunt.
• Meewerken aan het digitaal platform zowel inwoners als
bestuursleden BO en GOEB.
• Inwoners oproepen om mee te denken en te werken aan de
uitvoering van de verschillende acties uit het uitvoeringplan
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Overlegstructuur
eigenaar: Bestuur
• Minimaal vier maal per jaar een
Ledenvergadering uitschrijven waarvan de
eerste vergadering van het jaar de
jaarvergadering is.
• Maandelijks Bestuursvergaderingen houden
(muv de vakantieperiode juli en augustus)
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Werkgroepen
Werkgroep deelname vanuit het GOEB:
• Werkgroep Verkeer
• Stuurgroep Samen op ons Best

7

