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In onze democratische, goed geoliede wereld is alles perfect voor 
iedereen geregeld. Of toch niet? Vaak zijn de grote lijnen goed 
geregeld maar blijven kleine ergernissen bestaan. Belangen van 
kleinere groepen in de samenleving worden vaak niet herkend, 
terwijl oplossingen voor de hand liggen.
Bewonersgroepen proberen zulke situaties helder te maken aan 
de gemeentelijke instanties door korte lijnen met de bewoners 
en met de gemeente.
De gemeente Best heeft een afdeling, Integrale Wijkontwikke-
ling, die vooral de contacten met bewoners en bewonersgroepen 
verzorgt. De afdeling stimuleert hun werk, inzet en initiatieven, 
en doet dat samen met de Stichting Welzijn Best Oirschot. 

Mede daardoor hebben bijna alle wijken van Best  
een actieve bewonersgroep, gesubsidieerd door de 
gemeente.
De bewonersgroepen proberen, in nauw overleg met 
de bewoners, actief de leefsituatie te verbeteren, in 
de meest brede zin van het woord. Zij letten op de 
leefomgeving, de sociale contacten, ergernissen door 
verkeer en geluid enz.
 
Het werk van de bewonersgroepen heeft al geleid  
tot aansprekende resultaten. Enkele voorbeelden: 

• Gezamenlijke acties hebben verhinderd dat de A2 bij de ver-
breding ter hoogte van Best ontsierd gaat worden door hoge 
hekken.

• De plaatsing van een meetpalennet dat de totale geluidsover-
last meet, dus het totaal aan  geluid van verkeer, trein, vlieg-
tuigen, etc. Door die metingen kunnen we bijhouden hoe de 
geluidsoverlast verandert. 

• Het voorkomen van de bouw van een ontsierend flatgebouw 
in een wijk met laagbouw.

Daarnaast zijn er projecten, samen met Integrale Wijkontwik-
keling en Stichting Welzijn Best Oirschot, die de wensen van de 
bewoners in kaart brengen. Die wensen worden getoetst op o.m. 
haalbaarheid en draagvlak en zoveel mogelijk verwezenlijkt.

Omdat sommige projecten wijkoverschrijdend zijn, bleek al gauw 
de noodzaak voor centrale coördinatie. Daarvoor is de koepelor-
ganisatie GOEB opgericht, die de bewonersgroepen helpt. Veel 
problemen komen namelijk overal voor, en waarom het wiel 
steeds opnieuw uitvinden? Het GOEB assisteert ook bij vinden 
van de weg naar het gemeentelijk apparaat.
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Het GOEB (Gezamenlijk Overleg van de Erkende Bewoners-
groepen in de gemeente Best) is de overkoepelende ver-
eniging van de bewonersgroepen en daardoor de gespreks-
partner voor de gemeente voor zaken die in meer dan één 
wijk actueel zijn.
Naast informeel overleg organiseert het GOEB 4x per jaar 
overlegvergaderingen met alle bewonersgroepen en verga-
dert het bestuur van het GOEB 2x per jaar met het college 
van burgemeester en wethouders (B&W). Ook worden er, 
samen met Stichting Welzijn Best Oirschot, leefbaarheids-
acties tot stand gebracht waarbij zo veel mogelijk burgers 
van Best worden betrokken. 
Er is een protocol, ondertekend door B&W, het GOEB en de 
bewonersgroepen waarin de uitgangspunten van de samen-
werking tussen de gesprekspartners zijn vastgelegd zoals de 
doelstellingen, de taken en bevoegdheden. 
Als doelstellingen voor de gemeente staan o.a. vermeld: het 
verkleinen van de afstand tussen burger en de gemeente, 
het komen tot een betere informatievoorziening en het 
overgaan van burgerparticipatie in overheidsbeleid naar 
overheidsparticipatie in burgerinitiatieven. Dit geeft heel 
duidelijk aan waar de gemeente Best naar toe wil en het 
belang van het GOEB voor het coördineren wordt daarmee 
ook duidelijker.
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Bewonersparticipatie

Het GOEB en de bewonersgroepen staan of vallen met de bereidheid van mensen om zich vrijwil-
lig in te zetten voor de leefbaarheid in de wijk. Dit kan natuurlijk incidenteel bij bepaalde activitei-
ten, maar de basis wordt gevormd door de groepen in de verschillende wijken en hun afgevaardig-
den in het GOEB. 
Bewonersoverleg bewijst haar waarde bij de aanpak van problemen, bij ingrijpende veranderin-
gen, bij nieuwe ontwikkelingen, bij allerlei overheidsbeslissingen etc. Omdat de stem van een 
groep altijd sterker is dan die van één bewoner.
Het is de wens van de gemeente om steeds meer verantwoordelijkheid voor puur lokale zaken bij 
de bewoners te leggen. Die visie moet in de komende jaren verder worden uitgedacht en gereali-
seerd. Dat kan alleen als er genoeg vrijwilligers zijn die hieraan willen meewerken.  

Bent u nieuw in Best of bent u verhuisd naar 
een andere wijk? Of kent u het GOEB of uw 
eigen bewonersgroep nog niet?
Neemt u dan een contact met hen op. Zij 
leren u graag kennen en u kunt horen wat zij 
voor u kunnen betekenen. En misschien ook 
wel andersom …

Op de GOEB-website (www.goeb.nl ) vindt u 
de contactgegevens van alle bewonersgroe-
pen. Veel van die groepen communiceren 
niet alleen via (papieren) nieuwsbrieven, 
maar ook via e-mail. Zorg dus dat het bestuur 
van uw bewonersgroep uw email adres kent.

Wie goed doet, goed ontmoet. 
Vrijwilligerswerk levert meer op dan u denkt! 
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GOEB
Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen 
Voor actuele contactgegevens zie www.goeb.nl


