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Bomen aan de Kap. J.A. Heerenstraat 
 
De kastanjebomen in deze straat zijn al jaren onderwerp van gesprek. Het zijn voor deze straat beeldbepalende 
bomen. Recentelijk hebben we bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken. De gemeente laat ons 
het volgende weten: 
“De bomen in de Kap. J.A. Heerenstraat zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Op termijn zullen ze ook 
weg moeten, ze zijn aan het einde van hun levensduur. De slechtste bomen heeft de gemeente al even geleden 
verwijderd. 
De gemeente wil een plan maken voor nieuwe, grote bomen. Dit plan willen we dan wel iets breder trekken: 
misschien is er iets meer nodig wat betreft het groen in de straat en eventuele andere zaken; dit kan dan worden 
gecombineerd.  
De termijn waarop dit gaat plaatsvinden is echter nog niet bekend, maar de gemeente gaat dit binnenkort 
bepalen. De aan te pakken punten bespreekt de gemeente dan samen met bewoners”. 
 
Inmiddels heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin de gemeente en de betrokken bewoners deze 
problematiek met deskundigen hebben besproken. 
De boomspecialisten die het onderzoek naar de kastanjes hebben verricht hebben een duidelijke presentatie 
gegeven. Het onderzoek wees uit dat negen bomen een toekomstverwachting van 0 – 3 jaar hebben. De overige 
acht bomen hebben een toekomstverwachting van 2 – 5 jaar.  
De bewoners hebben gestemd: vervangen we alle zeventien bomen in één keer of gefaseerd? Het overgrote deel 
van de aanwezigen stemde voor de eerste optie. Een groep bewoners gaat samen met de gemeente Best een 
groen inrichtingsplan opstellen voor hun straat.  
De vergunningsaanvraag is ingediend. Waarschijnlijk worden de bomen begin 2017 gekapt.  
Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. Er waren achttien bewoners aanwezig.  
 
Bewonersoverleg maakt gebruik van Nextdoor 
 
Sinds april 2016 is ook in onze wijk Hoge Akker de burensite Nextdoor actief, opgezet door Jaap Bressers uit de 
Marie Raymakersstraat. Het is een site die buurtgenoten in staat stelt met elkaar te communiceren in de breedste 
zin van het woord. Inmiddels heeft de site in onze wijk ruim 200 leden. Ook in andere wijken in Best is Nextdoor 
actief. 
Als je op je computer gaat naar de website https://nextdoor.nl/about_us/  kun je lezen waarvoor de site, 
ook landelijk, kan worden gebruikt. Ook de site voor de Hoge Akker kent een aantal categorieën. Kijk maar eens 
op https://hogeakker.nextdoor.nl. Je kunt je hier aanmelden en ontvangt danberichten van buurtgenoten. Ook is 
het mogelijk om zelf een bericht te plaatsen voor alle in Best op Nextdoor aangesloten wijken, waardoor je ruim 
1100 Bestenaren bereikt. 
Omdat dit medium in onze wijk de mogelijkheid biedt om informatie snel te delen gebruikt het Bewonersoverleg 
Nextdoor om onderwerpen die van belang zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk en andere zaken 
die er spelen, bekend te maken bij de gebruikers. Ook de gemeente Best vraagt Bewonersoverleg gebruik te 
maken van berichtgeving op Nextdoor. 
Daarom beveelt het Bewonersoverleg de website Nextdoor aan bij alle bewoners van onze wijk. Ga dus naar 
https://hogeakker.nextdoor.nl, wordt lid en ga eens surfen op deze site. Je ontdekt dan zoveel nieuws en 
wetenswaardigheden, dat je van zelf enthousiast wordt.  Doen!!!! 

 
Jeu de boulers gezocht 
 
Enkele jaren geleden is op initiatief van het Bewonersoverleg op het pleintje bij de vogelkooi aan de P. van 
Hoekstraat een echte jeu de boule baan aangelegd. Al eerder is een baan aangelegd op veldje Fick bij de  

https://hogeakker.nextdoor.nl/
https://hogeakker.nextdoor.nl/
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Drs. Mollerstraat. 
Door allerlei omstandigheden wordt er weinig of geen gebruik gemaakt van de baan bij de vogelkooi. Wij vinden 

dat erg jammer en zouden graag zien dat deze baan weer gebruikt gaat worden. 
U weet wel, jeu de boules is het spelletje waarbij je met drie redelijk zware metalen ballen (boules) moet 
proberen om zo dicht mogelijk bij een klein balletje (but of cochonnet) te gooien. Het is een gezellig spel waarbij 
het meedoen en daarbij het leren kennen van je medespelers en de gezelligheid de hoofdzaak zijn. Uiteraard 
speelt ook het competitie-element een rol. En wie ooit getuige is geweest van een wedstrijd op een dorpsplein in 
Frankrijk, waar zeer fanatiek wordt gespeeld, kan beamen dat het een leuk spelletje is. 
Als u interesse heeft bel dan even met ondergetekende of stuur een mailtje naar de secretaris van het 
Bewonersoverleg. Bij voldoende deelname gaan we bespreken op welke dag of dagen in de week we gaan 
spelen. 
Leo Valentijn, tel. 397072 of secretariaathogeakkerbest@gmail.com  
 
De Minibieb 
 
Inmiddels bent u al aardig vertrouwd met onze minibieb. Het principe van een minibieb is 'Geef een boek, Neem 

een boek'. Het bankje naast de minibieb zal ons uitnodigen samen een praatje te maken over wat we gelezen 
hebben of nog graag willen lezen, of ons zomaar de gelegenheid geven op ons gemak wat te snuffelen in het 
kastje. De minibieb en het bijbehorende bankje staan in de Mgr. Zwijssenstraat. We hebben besloten de Minibieb 
iets degelijker te maken, zodat deze niet zo snel beschadigd, ook niet bij hardhandig gebruik... 
 
Nieuws over de activiteiten in de Kiezel 
 
Inmiddels zijn er al diverse activiteiten gestart in Kindcentrum de Kiezel (de nieuwe naam voor de Brede School). 
Een aantal enthousiaste wijkbewoners zijn hierbij betrokken. We zijn erg tevreden met de gang van zaken. 
Hierbij krijgt u een overzicht van de verschillende activiteiten: 

    
 Ontmoeten 

Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur staat de ontmoetingsruimte  
           in de Kindcentrum de Kiezel open voor de wijkbewoners. 
           U kunt hier terecht voor een kopje koffie, een praatje of als u dat wilt een spelletje spelen. 
           Onze gastvrouwen staan voor u klaar. U bent van harte welkom! 
 
           Op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur is onze breimiddag. 
           We hebben een enthousiaste groep van 10 dames.  
           Bij meer belangstelling kunnen we een nieuwe groep vormen. 
           Loop eens een keertje binnen en kijk wat onze brei’ster’ren presteren. Voor niet ervaren  
           breisters is dit een goede gelegenheid om wat ervaring, kundigheid op te doen. 
            

 Moestuin 
De moestuin is momenteel begonnen aan de winterslaap. Dit wil niet zeggen dat er niets gedaan moet 
worden, maar de resultaten ziet u pas in het voorjaar. Ook zijn er weer plannen voor nieuwe activiteiten.  
U vindt ons bijna iedere woensdag om 10 uur op ons stekje of meld u aan per mail bij 
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 0499-372036.   
 
Koken/Gast aan tafel 
 
Hallo beste bewoners van de Hoge Akker, 
Sinds een aantal jaren ga ik om de week op donderdag naar de kookclub om daar lekkere gerechten 
klaar te maken. Diverse voorgerechtjes, hoofdgerechten en toetjes heb ik daar met veel plezier mogen 
maken. 
Niet alles lukt natuurlijk, maar dat is geen probleem, ook dat wordt door de kookgroep opgelost en we 
gaan alsnog met een volle buik huiswaarts. 
Nu de wintermaanden weer voor de deur staan is er door de groep gekozen om ovenschotels te gaan 
maken, de eerste schotel was een groot succes. Mocht u het leuk vinden om zo'n heerlijke ovenschotel te 
proeven dan bent u van harte uitgenodigd om bij ons Gast aan tafel te zijn. Lijkt het u wat, dan kunt u 
zich opgeven bij Trudy aan den Toorn, tel.: 0499-372036 of per mail:  
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl. 
Misschien mogen wij u binnenkort begroeten, voor ons heel graag en voor u een lekker uitje..... 
Hartelijke groetjes, 
Trudy vd Sande. 
 
Creatief 
 
Creatieve workshops 

mailto:secretariaathogeakkerbest@gmail.com
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Het is een gezellige boel in Kindcentrum de Kiezel. Elke laatste dinsdag van de maand wordt er een 
creatieve activiteit georganiseerd. Via de mail kunt u op de hoogte worden gebracht van de activiteiten. 

Kom gerust eens kijken wat we daar doen en wat voor prachtige werkstukken hier gemaakt worden. De 
koffie staat trouwens altijd klaar! 
Ook 29 november hebben we een mooi winterstuk/kerststuk gemaakt. Wilt u informatie over de 
workshops dan kunt u een mail sturen naar: petra.sytsma@onsmail.nl.  
 
 

                                
 

Ontmoeten in de wijk Hoge Akker 
 

Rond 2008 zijn we in de wijk gestart met het project ‘ontmoeten’. Deze start ging samen met het vernieuwen van 
de school, het ontstaan van de Brede School. Bijzonder was, dat bij de ontwikkeling van de Brede School, het 
Bewoners Overleg een subsidie van Het Oranjefonds heeft ontvangen voor het plaatsen van een prachtige 
keuken. Deze keuken, inmiddels voorzien van een nieuwe, grotere, kookplaat, was bepalend voor het starten van 
de kookgroep. 
De volgende activiteiten lopen op dit moment: 
- Ontmoeten, begeleid door een aantal gastvrouwen 
- Koken o.l.v. Trudy aan den Toorn  
- Breien o.l.v. Gerda van Nunen 
- Creatief bezig zijn o.l.v. Petra Sytsma 
- Moestuin o.l.v. Trudy aan den Toorn.  
Deze activiteiten lopen redelijk tot goed, m.u.v. het ontmoeten voor ouderen. Het aantal deelnemers zou nog 
hoger kunnen zijn. 

 
Nieuwe gastvrouwen, en natuurlijk ook gastheren, zijn altijd welkom. 

 
Om het ontmoeten op donderdagochtend door te kunnen laten gaan zijn we dringend op zoek naar een 
gastvrouw/gastheer. De tijd is van 9.30 tot 11.30 uur.  
Heeft u belangstelling, neem dan contact met een van ons op: 

Kees van de Wittenboer tel. 373452 Han Greefkes tel. 371244 

Trudy aan den Toorn tel. 372036 Petra Sytsma tel. 373153 

 
Wijkrondgang 
 
Ons bewonersoverleg heeft een jaarschema waarmee een aantal leden van ons bewonersoverleg een rondgang 
maken door de wijk. U kunt hen herkennen aan de gele hesjes met het opschrift ‘bewonersoverleg Hoge Akker’ 
De bedoeling is: 

 Om te laten zien dat het bewonersoverleg werkt. We worden in onze rondgangen soms spontaan door  

bewoners aangesproken. Het kan zijn dat er iets mis is in de buurt of voor zomaar een praatje. Als er iets 
mis is in de wijk proberen wij bewoners te bewegen het te komen vertellen in het inloopspreekuur. Dit is 
altijd het eerste punt op de agenda van de vergadering. Met een lekker kopje koffie kunnen dan alle 
zaken besproken worden.  

 Ongewenste situaties die tijdens de rondgang opgemerkt  worden, worden in ons overleg besproken. Het 
kan zijn dat de gemeente aangesproken moet worden of de wijkagent die bij ons overleg altijd aanwezig 
is.   

 Een heel belangrijk punt is dat we met de rondgangen het gevoel krijgen hoe de wijk erbij staat. 
 

Op zich constateren we dat de Hoge Akker een rustige schone wijk is. Dat blijkt ook uit de politierapporten die in 
ons overleg besproken worden. Maar het kan altijd beter. 
 
In september heeft weer een rondgang plaatsgevonden. 
Om een indruk te geven wat er zoal wordt gesignaleerd, het volgende: 

 In het plantsoen bij de flats in de J.J. de Vlamstraat, ter hoogte van Eindhovenseweg 60 is in het 
verleden een stort van tuinafval geconstateerd. De gemeente heeft op het verzoek van het 
bewonersoverleg het afval opgeruimd. Toch is er nu weer vuil gestort. Wie doet zoiets...? 

 

mailto:petra.sytsma@onsmail.nl
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Tevens werd de verkeerssituatie op de hoek Marie Raymakersstraat-Nieuwstraat bekeken. Op verzoek van veel 
bewoners is voorgesteld om een parkeerverbod in te stellen voor de eerste 25 meter van de Marie 
Raymakersstraat. Dit verzoek is nog steeds in behandeling bij de gemeente. Binnekort vindt er weer een 
gesprek plaats, waarbij diverse zienswijzen worden besproken. Wij houden de vinger aan de pols. 
 
Het Bewonersoverleg heeft een eigen website! 
 
Sinds het begin van dit jaar heeft het Bewonersoverleg Hoge Akker een eigen website, nl. 
www.bewonersoverleghogeakker.nl 
Omdat steeds meer mensen, ook de ouderen onder ons, gebruik maken van internet, gebruiken we dit medium 
om met elkaar te communiceren. Door deze website wil het bestuur van dit Bewonersoverleg de inwoners van 
onze wijk en anderen informeren wat er in onze wijk speelt en op welke manieren getracht wordt om de 
doelstelling te bereiken. We proberen de website zo up-to-date mogelijk te houden. Als u zelf ideeën hebt op dit 
gebied, aarzel dan niet en neem contact op met één van de leden van het Bewonersoverleg zodat wij samen met 
u uw idee mogelijk kunnen verwezenlijken. Of stuur een e-mail naar ons adres: 
secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com  
 
Melden van voorvallen en andere politiezaken 
 
Graag willen wij alle wijkbewoners nogmaals attenderen alert te zijn op vernielingen, diefstal of andere zaken. 
Belangrijk is de politie hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via een telefoontje of internet. Het aantal opgaven 
bepaalt mede of de politie meer aandacht aan onze wijk geeft. Zij moeten prioriteiten stellen. 
U kunt uw buurtbrigadier Hans Giroldi ook bereiken via internet: http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-
Oost/UwWijk/Best/buurtbrigadiers.asp  
Een verwijzing naar preventietips voor de babbeltruc, zakkenrollen en burenruzies. 
 http://www.politie.nl/onderwerpen/burenruzie.html 
 http://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html 
 http://www.politie.nl/onderwerpen/zakkenrollen.html 
 
Algemene klachten 
 

Heeft u algemene klachten (kapotte straatverlichting, speeltoestel stuk, put verstopt, losliggende stoeptegels e.d. 
bel dan de gemeente Best tel. 360360, of mail het probleem, zo goed mogelijk omschreven of eventueel 
vergezeld van een digitale foto, naar 360360@gembest.nl Graag ontvangt het Bewonersoverleg ook een c.c. van 
uw mail op secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com 
 
Vergaderdata 2017 

 
De volgende vergadering van ons bewonersoverleg. 
Het inloopspreekuur is van 20.00-20.30 uur. De koffie staat klaar!  
De vergaderingen worden gehouden in Kindcentrum de Kiezel. 

 10 Januari 2017 
 7 maart 2017 
 2 Mei 2017 
 4 Juli 2017 

 29 Augustus 2017 
 7 November 2017 

LEDEN BEWONERSOVERLEG 

Hieronder vindt u de namen van alle leden: 

Naam Functie in BO Adres Tel.nr. (0499-) 

Han Greefkes voorzitter Mgr. A.F. Diepenstraat 33 371244 

Leo Valentijn secretaris / penningmeester Past. M. v. Beekstraat 23 397072 

Trudy aan den Toorn –  
Steenhuis 

wijkcontacten J.J. de Vlamstraat 3 372036 

Kees van den Wittenboer wijkcontacten Mgr. Zwijsenstraat 82 373452 

Martien Scheepers lid Fr. S. Romboutsstraat 27 398909 

Lies van der Heijden lid Past. W. Hellemonsstraat 5      372681 

Peter de Leeuw adviseur Opbouwwerker WBO 770100 

Hans Giroldi adviseur Buurtbrigadier 
Politie Brabant ZO 

0900-8844 

De Stiching Bewoners Overleg Hoge Akker wil u graag op de hoogte houden van hun activiteiten en andere wetenswaardigheden in de wijk. Ook 
zouden ze u graag nu en dan uw mening willen vragen over actuele zaken binnen de wijk. 
Om dit op een snelle en efficiënte wijze te kunnen doen, zouden we graag gebruik maken van uw e-mail adres. 
Als u daar prijs op stelt, ontvangen wij graag een mailtje van u. 
Het e-mail adres waar u uw mailtje naar toe kunt sturen is: secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com 
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