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Coronavirus / COVID 19
Al geruime tijd kampen we met het Coronavirus. Hierdoor waren de activiteiten van het Bewonersoverleg Hoge Akker nagenoeg
stilgelegd.
Nu de pandemie mogelijk op zijn retour is zijn de verschillende activiteiten weer opgestart.
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die het Bewonersoverleg inmiddels weer heeft opgepakt:
Activiteiten BO HOGE AKKER  Speciaal voor u in Kindcentrum de Kiezel

De activiteiten die weer zijn opgestart:


De minibieb. Deze wordt actief gebruikt, dus er staan regelmatig nieuwe boeken in. De minibieb staat op de hoek van de
Mgr. Zwijsenstraat en de Past. A. van Erpstraat.



Koken/mee-eten. Vanaf 9 september wordt er 2x per maand op donderdagavond van 16:00 - 19:00 uur gezamenlijk gekookt. Ook is
het mogelijk om alleen aan te schuiven om mee te eten (en het koken aan andere enthousiastelingen over te laten).

Begeleid door Trudy aan den Toorn en Karin Heijmans.



Breien. Is 15 juli al weer begonnen. Dit geniet al lange tijd een grote belangstelling en gebeurt op de donderdagmiddag
van 13:30 – 16:00 uur.



Vrij kleuren of mandala tekenen/kleuren. Is 14 juli begonnen. Iedere woensdagochtend 09:30 – 11:30 uur. U hoeft
zich voor het kleuren/tekenen niet aan te melden. U kunt altijd deelnemen. Het is de bedoeling dat u op den duur uw
eigen kleur/tekenmateriaal meeneemt, maar in het begin ligt er voldoende materiaal zodat u zonder voorbereiding kunt
binnenlopen en aanschuiven.
Taart voor Kleurclub.
Elk jaar plaatst de Rotaryclub Best-Oirschot een wensboom in een van beide gemeenten. Tijdens de laatste editie werd
door een van de leden van de kleurclub, Lies Klein, een briefje in de boom gehangen met de wens om weer een
nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Door Corona kon dit echter niet. De Rotaryclub, in de persoon van Olga van der
Pennen, kwam daardoor op het idee om de Kleurclub te verrassen met gebak. De leden waren blij verrast!



Koffie Inloop Hoge Akker

In de maand juni hebben we de laatste crea-workshop gehouden. 6 jaar lang zijn er maandelijks creatieve workshops
georganiseerd in de Kiezel aan de Mgr. Zwijsenstraat. Met veel plezier hebben we dit gedaan voor dames uit Best die het
leuk vinden om te knutselen én van gezelligheid houden. Die gezelligheid zal hopelijk blijven, want de koffie-inloop wordt
gehouden om de 4 weken op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur. Bij mooi weer buiten op veldje Fick. Bij regen wijken we uit
naar de ontmoetingsruimte in de school.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met petra.sytsma@onsmail.nl of trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl.
Verder vindt u ruime informatie op de site van het bewonersoverleg: www.bewonersoverleghogeakker.nl .
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Oproep!
Door de lange periode van thuiszitten en nu de kans op besmetting veel minder is geworden, heeft iedereen weer zin om de
draad op te pakken en elkaar te ontmoeten!
Misschien vind u dat de activiteiten die door ons geboden worden niets voor u zijn, maar dat u toch samen iets leuks wilt doen.
Hoe mooi zou het zijn om een nieuwe activiteit op te zetten! Bij voldoende belangstelling willen wij u daar graag bij helpen!
Nieuwe gastvrouwen, en natuurlijk ook gastheren, zijn altijd welkom!
Naar aanleiding van een artikel in Groeiend Best hebben zich een aantal gastvrouwen een een gastheer gemeld voor onze
activiteiten. Mocht u ook belangstelling hebben neem dan contact met een van ons op:
Trudy aan den Toorn
tel. 372036
Petra Sytsma
tel. 373153
Han Greefkes
tel. 371244

Bewonersoverleg in een nieuw jasje
Wij willen u, de bewoners van onze wijk Hoge Akker, op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen in de wijk.
Belangrijkste taken van het bewonersoverleg zijn:
•
•
•
•

wijkbewoners informeren over wat er speelt in de wijk qua veiligheid en verkeer
wijkbewoners informeren over gemeentelijke plannen m.b.t. de wijk
stimuleren van onderlinge contacten in de wijk
overige zaken die het welzijn van wijkbewoners bevorderen
(ontmoeten, elkaar helpen, laagdrempelige activiteiten)

In de Hoge Akker gaven we dit tot nu toe vorm door:
•
regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen
•
ontmoetingsactiviteiten te organiseren zoals breien, kleuren, creatieve workshops (zie verder in deze nieuwsbrief) en
samen koken (in De Kiezel, het pand van de school in onze wijk)
•
een regelmatige wijkrondgang om misstanden in onze wijk te signaleren en door te spelen naar gemeente of politie
•
gratis en vrij toegankelijke buurtfaciliteiten zoals de minibieb op het veld van De Kiezel
De werkgroep ‘Samen op ons Best’ heeft de gemeente geadviseerd over de toekomstige rol en taak van de
bewonersoverleggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover een besluit genomen. Kort gezegd komt dit
op het volgende neer:

de bewonersoverleggen krijgen een officiëlere status in het contact tussen de gemeente en de burgers

de gemeente wil de bewonersoverleggen blijven subsidiëren

de bewoners moeten daartoe een wijkplan overleggen, waaruit blijkt dat ze zich ontwikkelen tot een
‘bewonersoverleg nieuwe stijl’. Waarbij hun rol is:
Neutrale vertegenwoordiger/verbinder
Officieel instrument van bewoners-participatie
Daarom is het belangrijk dat de bewonersoverleggen een brede dialoog opzetten met de bewoners en partners in de wijk.
Hierin moet worden bepaald bij welke onderwerpen bewonersparticipatie moet worden ingezet en op welke wijze bewoners,
bewonersoverleggen en wijken worden betrokken.
Stand van zaken
Inmiddels heeft er een wijkvergadering plaatsgevonden, waarvoor u allen was uitgenodigd middels een pamflet.
Er zijn hieruit een aantal aandachtspunten voortgekomen die door een lid van bovengenoemde werkgroep in een wijkplan zijn
opgenomen en vervolgens aan de werkgroep zijn overhandigd.
Aandachtspunten waren o.a.:
Contact met buurtgenoten
Stem namens buurtgenoten
Schakel tussen buurtgenoten en gemeente
Belangenbehartiging t.a.v. veiligheid, parkeren e.d.

Dit proces is even in de koelkast gezet vanwege de Corona perikelen, maar eerdaags ongetwijfeld weer verder.
Oproep!
Bestuursleden Bewonersoverleg Hoge Akker
Het bestuur van ons Bewonersoverleg bestaat momenteel uit drie leden. Ieder met haar/zijn eigen functie.
Dit is te weinig!
Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk, dan heten we u van harte welkom als lid van ons bestuur.
Buurtbudget
Aanpassingen in de regeling buurtbudget:
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Om meerdere initiatieven in een wijk de kans te geven is een oplossing opgenomen die recht doet aan het
bevorderen van een grotere beslissingsbevoegdheid van de bewoners.
In de nieuwe regeling is de hoogte van het per initiatief maximaal beschikbare bedrag beperkt tot € 1.500,00. Bij
eventuele hogere aanvragen licht de initiatiefnemer bij het indienen van de aanvraag toe waarom dit gezien de
doelstellingen van het buurtbudget redelijk zou zijn. De gemeente neemt hierover dan een besluit.
De maximale bijdrage voor een nevenactiviteit van een buurtfeest, -barbecue etc. is beperkt tot € 200,00.
De verplichting om het proces jaarlijks te evalueren is komen te vervallen. Het is de verwachting dat het beleid na
diverse evaluaties en aanpassingen dusdanig is verfijnd, dat een jaarlijkse evaluatie geen toegevoegde waarde meer
heeft.

Vanaf januari kunt u weer een aanvraag indienen voor het buurtbudget. Naast het aanvraagformulier kunt u verdere
informatie vinden op de website van de gemeente https://www.gemeentebest.nl/buurtbudget. Het ingevulde formulier
kunt u indienen bij WBO via buurtbudget@wbo.nl. Ook kunt u het ingevulde formulier inleveren bij Bestwijzer.
Als u nog vragen heeft, kunt u ook altijd contact opnemen met de gemeente via buurtbudget@gembest.nl.

Buurtbemiddeling
De meeste mensen vinden het prettig wonen naast hun buren. Helaas is dit niet altijd het geval.
De oorzaken hiervan kunnen uiteenlopen van kleine dagelijkse irritaties tot een groot meningsverschil.
Al deze situaties kunnen het bemoeilijken om er samen uit te komen
Spanningen kunnen hoog oplopen, politie en/of woningcorporatie of een andere instantie zijn misschien al ingeschakeld, maar
zonder het beoogde effect.
Is dit het geval, dan kan het inschakelen van Buurtbemiddeling Best, als onafhankelijke partij, uitkomst bieden.
Meer weten over buurtbemiddeling of een probleem aanmelden? Neem contact op met het oriëntatiepunt:
Buurtbemiddeling Best

Infopunt@wbo.nl

Of bij de balie van Bestwijzer, Zonnewende 173, 5683 AB, Best.
Of kijk op www.wbo.nl
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is een stichting die zelfhulpgroepen faciliteert en ondersteunt in Eindhoven en
omgeving. Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten in zelfhulpgroepen, zonder tussenkomst van professionele hulpverlening. Elke
inwoner die te maken heeft (gehad) met een bepaalde problematiek, ziekte of ervaring kan aansluiten bij een bestaande groep
of zelf een groep starten, met als doel te werken aan herstel of acceptatie. Het Zelfhulp Netwerk ondersteunt hierin door een
gratis training aan te bieden, PR materiaal te ontwikkelen en stapsgewijs te helpen met het starten van de groep. Na het volgen
van de training en alle nodige voorbereiding kan de groep van start gaan. Dit doet de inwoner (contactpersoon) samen met een
andere lotgenoot, een maatje. Het Zelfhulp Netwerk blijft beschikbaar wanneer de groep extra ondersteuning nodig heeft, maar
in principe doen ze het allemaal zelf.
De groepen.
Iedere groep is autonoom. Ze bepalen zelf wanneer ze bij elkaar komen, hoe groot de groep is en hoeveel mensen er
aansluiten. Deelname aan de groep is gratis, alleen voor koffie of thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Aanmelden bij een
groep kan door contact op te nemen met het Zelfhulp Netwerk, zo blijft de contactpersoon anoniem en hoeft hij/zij geen
persoonlijke gegevens bekend te maken.
De zelfhulpgroepen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

erslaving

Contact

Wil je graag aansluiten bij een groep, of zelf een groep starten? Dat kan!
Je kunt contact opnemen door te mailen naar eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of te bellen naar tel. 040-2118328.
Voor meer informatie over de organisatie of een overzicht van de groepen, neem een kijkje op www.zelfhulpnetwerk.nl of

www.zelfhulpvoorjongeren.nl
Hartslag Best

De stichting Hartslag Best heeft de volgende doelstelling:
1.
2.

Het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en vierentwintig (24) uur bereikbare werkende
defibrillatoren binnen de gemeente Best met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe
bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords;
De in Best aanwezige Automatische Externe Defibrillatoren (AED) te beheren, onderhouden, verder uit te bereiden op
termijn te vervangen, om voldoende inwoners van Best te (laten) opleiden en bekwaam te (laten) houden in het

St. BO Hoge Akker

aug 2021

3

3.
4.

gebruik van een AED en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
De stichting beoogt het algemeen nut;
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het is daarom van belang om alle vrijwilligers, die opgeleid zijn om te reanimeren m.b.v. een defibrillator, in beeld te brengen.
Wij willen u in dit geval dan ook vriendelijk vragen om u te registreren op de website: www.hartslag.nl, de enige betrouwbare
bron, waarop alle deelnemers en AED’s worden geregistreerd.
Tevens verzorgt de stichting Hartslag Best zelf opleidingen tot BurgerHulpVerlener.
Meer informatie hierover vindt u op onze site. www.hartslagbest.nl.
Achterpadverlichting
Sinds de gemeente de achterpadverlichting niet meer financieel steunt, wordt het ‘s avonds steeds donkerder in de
brandgangen.
De elektriciteit is nu op rekening van de bewoners en de lampen moeten door de bewoners zelf worden gekocht, als ze kapot
gaan. Vooral dit laatste is relatief kostbaar. Het bewonersoverleg heeft hiervoor een oplossing. We kunnen u gratis een
verloopstukje aanbieden, die u in de fitting kunt schroeven, waardoor u een gewone lamp kunt gebruiken.
Deze verloopstukjes kunt u opvragen bij Martien Scheepers, Fr. S. Romboutsstraat 27, tel. 398909.
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.
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 Arno Bijsterbosch 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 Hoge Akker ook een c.c. van uw mail op

secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com
Vergaderdata 2021

Het inloopspreekuur is van 20.00-20.30 uur. De koffie staat klaar!
De vergaderingen worden gehouden op donderdagavond in Kindcentrum de Kiezel.
- 7 september
- 2 november
- 4 januari (2022)
Leden Bewonersoverleg
Naam
Han Greefkes
Trudy aan den Toorn –
Steenhuis
Martien Scheepers
Peter de Leeuw
Arno Bijsterbosch
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Functie in BO
voorzitter
wijkcontacten

Adres
Mgr. A.F. Diepenstraat 33
J.J. de Vlamstraat 3

Tel.nr. (0499-)
371244
372036

lid
adviseur
adviseur

Fr. S. Romboutsstraat 27
Opbouwwerker WBO
Buurtbrigadier
Politie Brabant ZO

398909
770100
0900-8844

aug 2021

4

St. BO Hoge Akker

aug 2021

5

