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1. Aardgasvrij 

Rob zit in de zojuist opgestarte focusgroep Aardgasvrij, ongeveer 60 mensen uit heel Best. Er 

wordt nu eerst in kleine groepjes gepraat, hij zal ons op de hoogte houden. Via zijn werk is hij 

sowieso betrokken bij deze problematiek. 

 

2. Wijkteam Wilhelminadorp 

Gemeentelijke diensten, politie, boa’s, welzijnswerk etc. houden elke week een digitaal 

spreekuur in Wilhelminadorp. Heeft dit te maken met daar spelende problemen? Heeft het 

bewonersoverleg  (wordt nergens genoemd) hier ook een rol in? 

 

3. PSBO (Platform samenwerkende bewoners overleggen) 

nieuwe vorm van samenwerking i.p.v. GOEB, maar opheffing GOEB en instelling PSBO ligt 

onder huidige omstandigheden al maanden stil. 

 

4. Nieuwe wijk coördinator 

Abdallah Helal is veel actiever dan voorgangster, heeft inmiddels buurtpreventie overgedaan 

aan andere gemeenteambtenaar. 

 

5.  Jeu de boulesveldje  

Vermoedelijk in april verwijdering jeu de boulesveldje en vervangen door pluktuin (, nadere 

info vragen en stukje in Nieuwsbrief, Sandrine). Voor het najaar besluiten of het pluktuin 

blijft of plukfruit wordt. 

 

6. Parkeerproblemen 

Door thuiswerken en het begrijpelijk zo dicht mogelijk bij huis parkeren van zakelijke busjes 

is er op sommige plekken parkeeroverlast. Wijzen op bestaande mogelijkheden bij 

Parkwachters en Vogelkers (Nieuwsbrief, Rob) 

 

7. Sportcoach 

De gemeentelijke buurtsportcoach heet Branco Kalem, Annemie zal hem vragen om een 

stukje voor de Nieuwsbrief. 

 

8. Nieuwe ergernissen 

Nu veel mensen thuis werken maar er tegelijkertijd ook veel geklust wordt, kan de muziek 

van bouwvakkers erg storend werken. 

Door het groeiende aantal honden is de hoeveelheid hondenpoep enorm toegenomen, net als 

helaas het aantal loslopende honden. Er zijn ook mensen bang van honden, bovendien kunnen 

er bijtincidenten voorkomen (Nieuwsbrief, Hetty, illustratie Sandrine) 

 

9. Nieuwsbrief 



Onderwerpen: aanvragen extra bladkorven, parkeeroverlast, vervangen jeu-de-boulesveldje, 

sportcoach, hondenpoep en loslopende honden, geluidsoverlast. Wie wil een bord ontwerpen 

voor visvijver: alleen onder 14 jaar, met visbewijs van gemeente, tussen zonsopgang en 

zonsondergang, dit alles als pictogram i.v.m. buitenlandse volwassen vissers. 

 

10.  Rondvraag en volgende vergadering 

Rob vraagt zich af wat er precies mis is met de speeltuin in Dijkstraten (stuk in Eindhovens 

Dagblad). Door afwezigheid van wijkagent geen antwoord te krijgen. 

Onzeker of er op 2 juni lijfelijk vergaderd kan worden, t.z.t. bekijken. 

 

 

Aandachtspunten: 

1 Regels voor vissen publiceren 

2 Overlast particulier groen periodiek volgen 

3 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 

4 Toegezegde stukjes voor Nieuwsbrief zo snel mogelijk inleveren bij Bart 


