
Nieuwsbrief Bewonersoverleg Speelheide     december 2021 

Beste buurtbewoners, 

Het is alweer bijna het einde van 2021. Een bijzonder jaar waarin ook het bestuur van het Bewonersoverleg nieuwe 

gezichten heeft gekregen en wij enkele maanden zoekende zijn geweest naar de nieuwe vorm van het 

Bewonersoverleg. Dit heeft erin geresulteerd dat wij een actievere rol hebben tegenover de gemeente en stappen 

kunnen zetten als het gaat om het verbeteren van de leefomgeving in de wijk. In de afgelopen maanden is er dan ook 

veel gebeurd en hiervan willen wij jullie met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen.  

 

• We zijn in gesprek geweest met de gemeente over burgerparticipatie met betrekking tot de omgeving van 

Integraal Kindcentrum De Zevensprong. Zo is er een werkgroep opgericht. Zie bericht “Nieuws van de werkgroep 

IKC de Zevensprong”.  

• De gemeente gaat in het eerste kwartaal 2022 onderhoud plegen in het Speelheidebos. Als Bewonersoverleg 

zijn we betrokken geweest bij het selecteren van de juiste bomen die gerooid zullen gaan worden. Zie ook 

“Nieuws over het groen” 

• Ook hebben we kennisgemaakt met de verschillende partijen waarmee we als Bewonersoverleg in gesprek 

kunnen gaan. Denk hierbij aan de wijkcoördinator, ambtenaren van de groenafdeling, de wijkagent, en de 

wethouder met burgerparticipatie in zijn portefeuille. 

• Er zijn sinds de laatste nieuwsbrief van september toch nog enkele wijzigingen in het bestuur van het 

Bewonersoverleg geweest. Zo heeft Daniël Plomp wegens persoonlijke omstandigheden het Bewonersoverleg 

verlaten. En Steven Smit heeft op dit moment andere ambities en wil zich volledig hierop richten. We bedanken 

hen voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan het Bewonersoverleg. We hebben daarnaast ook een nieuw 

bestuurslid kunnen vinden die zich o.a. gaat richten op het penningmeesterschap. Hij stelt zich in deze 

nieuwsbrief voor. 

Overigens communiceren we voortgang en nieuwtjes die van toepassing zijn op de wijk ook op de website 

www.bospeelheide.nl. Je kunt je hier ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die we op termijn willen gaan 

versturen. 

Nieuw bestuurslid 

Even voorstellen: Guido Decoussemaecker, penningmeester van het Bewonersoverleg. 

 

Hallo! Mijn naam is Guido Decoussemaecker, van oorsprong kom ik uit België (Brussel), 
maar ik woon al 26 jaar in Nederland. Inmiddels wonen Miranda en ik al 2 jaar op de 
Hinkelbrits. Miranda heeft Eindhoven en ikzelf heb Amsterdam achter mij gelaten. Dus 
allebei ‘import’ :-)  
Sinds 2003 werk ik als interieurarchitect (zelfstandig ondernemer) en daarnaast werk ik 
als algemeen directeur voor een internationaal ontwerpbureau in Amsterdam. Omdat 
horecaprojecten onze grootste afzet zijn, heeft Covid een enorme bres geslagen in onze 
zakelijke projecten. 
 

Het bedenken van nieuwe horecaconcepten, geven je telkens weer nieuwe inzichten hoe om te gaan met de 

markt. Anders dan wat sommigen denken, is er continu sprake van verandering, waarvoor steeds opnieuw 

oplossingen moeten worden gezocht. Daarnaast bood mij het vele reizen een diversiteit van voorbeelden hoe 

sommige dingen anders kunnen. Reizen en eten zijn op zich al top, maar nog liever combineer ik die twee. 

Door meer aandacht aan mijn woonomgeving te schenken, probeer ik ook meer bij mijn eigen buurtbewoners 

betrokken te geraken. Het spreekwoord luidt dan ook 'Liever een goede buur, dan een verre vriend!’ We kunnen 

verveeld om ons heen kijken, hoe het ‘anders moet’, maar soms zijn er beperkingen, gewoontes, 

misverstanden, … daarom mijn motto: ‘focus op datgene wat wel kan’. 

 

 



Er is door het vertrek van Daniel en Steven ruimte gekomen voor nieuwe leden in het bestuur. Je kunt je hiervoor via 
info@bospeelheide.nl bij ons melden. Natuurlijk geven we je ook graag eerst meer informatie. Daarnaast zijn we 
altijd op zoek naar mensen die op ‘projectbasis’ betrokken willen zijn bij onderwerpen die spelen of gaan spelen 
binnen de wijk. Meld je hiervoor ook even aan via info@bospeelheide.nl dan kunnen we je daarvoor benaderen als 
dit nodig is. 

Nieuws van de werkgroep IKC De Zevensprong 
Na de laatste informatiebijeenkomst met omwonenden op 10 november is er een werkgroep samengesteld die 
bestaat uit een afvaardiging van diverse straten die direct gevolgen ondervinden van de plannen. De insteek is om 
samen met de gemeente én de school de plannen voor de inrichting van de omgeving verder vorm te geven. Op 24 
november is hiervoor de eerste bijeenkomst geweest waarbij uitgangspunten en regels vanuit zowel de gemeente / 
school zijn benoemd als de prioriteiten en uitgangspunten voor de inrichting van groen, parkeren, verkeersafwikke-
ling en fietsenstalling vanuit omwonenden. Daarnaast is uitgesproken dat er afstemming gewenst is tussen school en 
omwonenden voor het gebruik maken van het voetbalveld en de speeltuin/speeltoestellen. De gemeente heeft 
duidelijk uitgesproken dat omwonenden geen inspraak hebben in het ontwerp van het IKC. De impact ervan op de 
inrichting van de omgeving en hoe hiermee om te gaan wél. Indien gemeente en de afvaardiging van omwonenden 
er voor een bepaald onderdeel niet samen uitkomen, dan wordt er een adviesnotitie opgesteld richting het College 
waarin zowel de motivatie van gemeente als die van omwonenden wordt verwerkt. Het College heeft dan de keuze 
om adviezen te volgen of af te wijzen. De intentie is uitgesproken dat de werkgroep (gemeente en omwonenden 
samen) tot passende oplossingen komt. Daarbij is het realistisch om te beseffen dat met de vernieuwbouw--dus met 
de uitbreiding--er impact zal zijn op de leefomgeving. Een verslag van de eerste bijeenkomst is te vinden op 
www.bospeelheide.nl.  
 
Een tweede overleg was op 16 december. Tijdens deze bijeenkomst is een eerste aanzet door de gemeente 
gepresenteerd. De werkgroep heeft dit ‘getoetst’ aan in hoeverre dit aansluit bij de uitgangspunten zoals benoemd 
in het eerdere overleg van 24 november. En er is bekeken welke alternatieven er zijn, als de voorstellen te veel 
afweken van de uitgangspunten. Het overleg heeft geleid tot vele actiepunten die eerst worden opgepakt. Een 
volgend overleg staat voor begin februari gepland.  
Van het overleg van 16 december wordt op korte termijn ook een verslag op de website van het bewonersoverleg 
geplaatst.  
 
Vragen of opmerkingen over de verslagen of aan de werkgroep? Richt ze aan info@bospeelheide.nl. 

Snoeiwerk aan de bomen op het schoolplein van de basisschool 
Ten behoeve van het behoud van bomen op het schoolplein zal op 6 januari gesnoeid worden.  Het gaat hier om hoognodig 
achterstallig onderhoud en het heeft dus niets te maken met de vernieuwbouwplannen van de school! 

Nieuws over het groen 
In de laatste week van november hebben groenambtenaren, de boomexpert en het Bewonersoverleg in het 
Speelheidebos bomen gemarkeerd met een oranje stip (dat heet smetten). Er is vooral gekeken naar de bomen die 
overhangen aan de rand van het bos. En er is ook gekeken naar de gezondheid en groei. Om de juiste bomen ruimte 
te geven zich verder te ontwikkelen worden zwakkere of zelfs zieke bomen verwijderd. Het plan wordt door de 
groenambtenaar verder uitgewerkt en zal in het eerste kwartaal van 2022 worden uitgevoerd. Dit smetten is 
gebeurd nadat begin oktober al een rondwandeling is geweest met geïnteresseerde wijkbewoners. In 2022 is De 
Speelheide ook aan de beurt voor groot onderhoud, dat om de vier jaar plaatsvindt.  

Plaatsing nieuwe AED 
Afgelopen maand is er een nieuwe AED geplaatst in de wijk. Deze is geplaatst door Hartslag Best. De organisatie 
heeft in heel Best AED’s opgehangen om ervoor te zorgen dat het netwerk van AED’s zo is dat er binnen elke straal 
van 6 minuten een AED te vinden is. De nieuwe AED hangt aan de garage bij het Krijgertje 47. De andere AED in de 
wijk hangt bij Haktol 4 en wordt al jaren bekostigd uit het buurtbudget. 



Ken je fixi? 
Is er iets kapot in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het gemakkelijk aan bij de gemeente 
via fixi. En fixi kun je gebruiken via tablet of computer, maar er is ook een handige app voor op je smartphone met 
een Android én Apple IOS versie. Kijk eens op de website van de gemeente: https://www.gemeentebest.nl/melding-
maken 
Aarzel niet om iets door te geven en wacht niet tot een andere wijkbewoner dit doet. Zo weet je zeker dat de 
gemeente geïnformeerd is over een probleem zodat het kan worden opgelost.  

Rondgang door de wijk om naar knelpunten en problemen te kijken 
Het Bewonersoverleg wil graag eind februari/begin maart een rondgang door de wijk maken om te kijken waar ze 
iets kan betekenen in de communicatie tussen wijkbewoners en gemeente. Uiteraard kun je ook zelf contact 
opnemen met de gemeente (bv. met fixi), maar bij problemen van wat grotere aard zouden we misschien kunnen 
helpen. Het gaat dus niet om individuele problemen als een boom voor je huis waarvan je wilt dat die gekapt wordt. 
Maar, zijn er bijvoorbeeld problemen in de straat met de riolering, of vind je dat de struiken aan het fietspad op 
kruispunten tussen straat en fietspad tot gevaarlijke situaties leidt, dan kunnen we dat inventariseren (ook in het 
kader van het grote groenonderhoud dat in 2022 in de wijk zal plaatsvinden). 
Heb je mogelijk interesse om mee te doen aan deze rondgang? Geef ons dan je interesse door. We nemen dan 
contact met je op als we een definitieve datum hebben geprikt. 

Bijzonderheden/informatie die je met de wijk wilt delen? 
Op de website van het Bewonersoverleg willen we graag zo veel mogelijk informatie zetten die voor de wijk 
interessant is. Dit kunnen grotere dingen zijn, zoals de vernieuwbouw van de basisschool of het groenonderhoud, 
maar ook kleine dingen, zoals een boekenkastje dat is geplaatst in een straat, of een activiteit in de wijk om geld in te 
zamelen voor een goed doel. We weten natuurlijk niet alles wat er speelt in de wijk.  Jij kunt ons daarbij helpen. Heb 
je tips? Laat het ons weten! 

 

 

 

 


