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Beste buurtbewoners, 

Het Bewonersoverleg Speelheide heeft een aantal nieuwe leden, zoals je misschien al hebt gelezen in Groeiend Best. 

Na 25 jaar inzet van Ine Meeuwis en Kees de Jong hebben zij het stokje kunnen overdragen aan een nieuw bestuur. 

Wij zijn hun zeer dankbaar voor al hun inzet en jarenlange betrokkenheid in de wijk. 

Het bewonersoverleg heeft zowel met wijkbewoners als de gemeente overleg kunnen voeren en daardoor zijn er 

veel dingen in onze mooie wijk gerealiseerd. Denk hierbij aan de revitalisering in 2012 – 2014, verkeersveiligheid in 

en rondom de wijk, de plaatsing van een AED, de hondenuitlaatplaats en de aandacht voor het groen.  

Als nieuw bestuur stellen we ons graag aan jullie voor. 

 

Daan Erkelens (voorzitter en penningmeester) 

Ik woon sinds 2014 aan Diabolo 20 met mijn vrouw Lotti en kinderen Jonas (8) en Noëlle 
(6). Ik werk als zelfstandig projectmanager renovatie en her-ontwikkel bestaand vastgoed. 
Ik fiets regelmatig in de bossen en houd me daarnaast graag bezig met voeding en 
gezondheid. 

 

Josette Janssen (secretaris) 

Ik woon al 31 jaar met veel plezier in de Haktol (nr. 22). Ik heb twee zonen, waarvan er nog 
een thuis woont. Ik ben werkzaam bij een dataverzamelingsinstituut verbonden aan Tilburg 
University. In mijn vrije tijd golf en lees ik graag. 
 
 

 

Dennis van Eck (algemeen bestuurslid) 

Zelf woon ik inmiddels alweer bijna 10 jaar op ‘t Krijgertje 55 samen met mijn vrouw 
Maayke en twee kinderen Matz (6 jaar) en Fynn (5 jaar). Als buurtbewoner ben ik een paar 
jaar geleden betrokken geweest bij het nieuwe Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en 
Leeuwerik (HSL). Daaruit is de interesse gewekt hoe je als bewoner van een gemeente 
invloed kunt hebben op beslissingen die door de gemeente worden genomen.  

 

Steven Smit (interim algemeen bestuurslid) 

De Speelheide is een groene, gezellige en (kind)vriendelijke omgeving waar ik sinds 5 jaar 
woon met mijn jonge gezin. Als interim bestuurslid zal ik me met extra interesse focussen 
op de thema’s verkeer en veiligheid. Maar bovenal hecht ik veel waarde aan de promotie 
van burgerparticipatie in de gemeente door bijvoorbeeld het bewonersoverleg of 
burgerinitiatieven. Door gezamenlijk vraagstukken op te pakken of activiteiten te 
organiseren hebben we als bewoners direct invloed op onze leefomgeving. Ik laat me leiden 
door het motto “Als je deelt wat je hebt, komt je nooit iets tekort.” 

  
Daniël Plomp (algemeen bestuurslid) 
 
 

 Vacature 

Op dit moment zoeken we nog een penningmeester. Het is een kleine taak binnen ons 
bewonersoverleg. Daarnaast kun je als lid ook gewoon betrokken zijn bij een van de andere 
onderwerpen. Mocht je interesse hebben, spreek vooral iemand van ons aan of stuur een 
e-mail naar info@bospeelheide.nl.  

  



Waarmee houdt het Bewonersoverleg Speelheide zich bezig? 

Het bewonersoverleg heeft als doel om de verbinding te zijn tussen Gemeente Best en de bewoners van de wijk waar 

het gaat om aspecten van de leefomgeving. Denk hierbij aan de actuele plannen om basisschool De Zevensprong  te 

vernieuwen tot kindcentrum (zie volgende alinea), het groen en groenonderhoud, verkeersveiligheid, parkeren, en 

buurtpreventie. Het bewonersoverleg wil niet bepalen wát er gebeurt, maar wel zowel bewoners als gemeente 

ondersteunen in het in contact komen met elkaar en het maken van afspraken over een van de thema’s. Doordat we 

zelf in de wijk wonen, hebben we over het algemeen een goed beeld van wat er zich in de wijk afspeelt. Het 

bewonersoverleg weet de verschillende ambtenaren van de gemeente te bereiken en kan jou, of een collectief van 

bewoners, in contact brengen, en bijdragen als gesprekspartner. Je kunt ons hierbij helpen door in gesprek met ons 

te gaan zodat we dit als input kunnen meenemen bij de gesprekken, of om jou rechtstreeks in contact te brengen 

met de betreffende ambtenaar. Neem gerust contact met ons op via ons nieuwe e-mailadres info@bospeelheide.nl, 

of spreek een van ons aan als je ideeën hebt of van gedachten wilt wisselen. 

Inloopavond basisschool De Zevensprong: 50 ingevulde formulieren. Hoe nu verder? 

Op 9 september jl. heeft De Zevensprong in samenwerking met de gemeente een inloopavond georganiseerd voor 

omwonenden van de school. Tijdens deze inloopavond was het mogelijk om het voorlopige ontwerp van de school te 

bekijken en werden verschillende opties voor het parkeren gepresenteerd. Het gebouwontwerp is het ontwerp 

waarmee de school en de gemeente verder willen gaan en zal daarom verder worden uitgewerkt. Op 27 september 

neemt de gemeenteraad een beslissing over het verstrekken van krediet zodat de volgende fase kan worden gestart. 

In deze fase worden ook de aanpassingen rondom de school (parkeren, groen en spelen) vormgegeven, waarvoor 

bewoners op de inloopavond de nodige input hebben geleverd. 

 We hebben uit de raadsvergadering van maandag 13 september begrepen dat er 50 formulieren met ideeën, 

opmerkingen, en bezwaren zijn ingevuld door omwonenden en betrokken wijkbewoners. We hebben direct contact 

opgenomen met de gemeente om het gesprek aan te gaan over het vervolg. We willen als bewonersoverleg ervoor 

zorgdragen dat serieus met deze input wordt omgegaan. En dat kan als we met de gemeente en de school in gesprek 

zijn over het vormgeven van het vervolgproces. De input van bewoners kan dan worden meegenomen waarbij er 

vooraf helderheid is over de wijze waarop een uiteindelijke oplossing tot stand komt. Zo wordt er ook niemand 

verrast. Dit betekent zeker niet dat het bewonersoverleg bepaalt wat er gebeurt. Integendeel. Wij bepalen in 

principe niets. We staan ervoor dat bewoners op diverse momenten in gesprek kunnen zijn met de gemeente en 

betrokken worden bij de verdere uitwerking van de aanpassingen in de omgeving.  

Uitnodiging rondgang Speelheidebos: geleidelijke verjonging van het groen 

In de komende winterperiode is de gemeente van plan om groenonderhoud uit te voeren in het Speelheidebos. In 

het verleden is met omwonenden, wijkbewoners en het bewonersoverleg afgesproken eens per 5 à 6 jaar het bos te 

verjongen door gefaseerd bomen te kappen om andere bomen meer groeiruimte te geven. Deze afspraak is gemaakt 

op advies van een onafhankelijke boomspecialist die destijds bij het proces betrokken is geweest. Tijdens een 

dergelijke onderhoud wordt ook gekeken of op dat moment bomen die langs de randen van het bos staan, waarvan 

takken over percelen van bewoners hangen, al dan niet gesnoeid dienen te worden.  

Aangezien het onderhoud in het Speelheidebos gevoelig ligt in de wijk, nodigt de gemeente de omwonenden, 

wijkbewoners en het bewonersoverleg uit. Zo kan er samen met de onafhankelijke boomspecialist een 

rondwandeling worden gemaakt, en wil de gemeente kenbaar maken, met nadere toelichting, welke bomen zij van 

plan zijn te kappen of te snoeien. Deze rondwandeling staat gepland op maandag 4 oktober om 17.00 uur waarbij 

een afvaardiging van het bewonersoverleg er ook is. Een ieder die geïnteresseerd is, kan hierbij aansluiten (stuur een 

e-mail aan info@bospeelheide.nl).  

Op de hoogte blijven? 

In de toekomst willen we de informatieverstrekking over actuele ontwikkelingen in de wijk graag digitaal gaan delen. 

We hebben hiervoor een website in aanbouw en kijken ook naar de mogelijkheden om de nieuwsbrief digitaal te 

verzenden. Op de website is er al een mogelijkheid om je hiervoor aan te melden. Ga naar https://bospeelheide.nl en 

vul je e-mailadres bovenaan in bij ‘Registreer nu’. Na de aanmelding krijg je een e-mail van Mailchimp om te 

bevestigen dat je jezelf hebt aangemeld. 


