1977
Dames en heren,
Het begin van het Belangen Orgaan Biest-Houtakker.
Op 5 april 1977 werd de volgende brief bij alle inwoners van Biest-Houtakker bezorgd.
Aan de inwoners van Biest-Houtakker.
Naar aanleiding van de vele vragen die door U gesteld zijn bij het bezoek van Burgemeester
en Wethouders op maandag 10 januari jl. in zaal G. van de Heuvel, is gebleken dat er
behoefte bestaat aan een actiegroep die de belangen van ons kerkdorp behartigen.
Tengevolge hiervan is een comité tot stand gekomen, waarin ca. 30 personen
zitting hebben, bestaande uit alle groeperingen, alle buurtschappen en alle verenigingen.
Dit comité vergaderde voor het eerst op 15 maart 1977.
Hieruit is toen een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit: Voorzitter Jos Wijten,
secretaresse Mevr. Van Nuenen-Moonen, Penningmeester C. Kroot en bestuursleden Mevr.
Kuijpers-Spelt, Th. Westenberg en Th. De Graaf.
In de toekomst zal dit comité optreden onder de naam
Belangen Orgaan Biest-Houtakker (B.O.B.).
Dit dagelijks bestuur komt op gezette tijden bijeen om alle belangen die door de
comitéleden en dorpsgenoten zijn ingediend, te bespreken en verder in te dienen bij die
instanties waar ze thuishoren.
Elk jaar roept het bestuur voor 1 maart een algemene jaarvergadering op voor alle
leden van het comité.
Op deze vergadering komen o.a. aan de orde jaar- en kasverslag, bestuursverkiezing,
aanneming nieuwe leden enz. Deze vergadering is openbaar, zodat iedere inwoner van het
kerkdorp Biest-Houtakker aanwezig mag zijn en zijn of haar voorstellen naar voren mag
brengen. Alleen voorstellen die in het algemeen belang zijn zullen in behandeling worden
genomen dus geen persoonlijke belangen.
Naast de genoemde mogelijkheid in de jaarvergadering kan iedere inwoner op elk
moment van het jaar, punten of belangen doorgeven aan comite- en bestuursleden.
Wij hopen in de toekomst de gemeenschappelijke belangen goed te behartigen en
daardoor de leefbaarheid van ons kerkdorp te kunnen vergroten.

Het bestuur.

P.S. 10 januari was de kennismakingsbijeenkomst met burgemeester d´Hondt
Op 20 april vond al de eerste bespreking plaats met het College van B. en W.
Een van de besproken punten was de woningbouw.
De voorkeur van het Belangen orgaan ging uit naar een nieuw bestemmingsplan, afspraak was
dat de gemeente in de tweede helft van 1977 met een vast omlijnd bestemmingsplan zou
komen, ondertussen had het Belangen Orgaan al een enquête gehouden onder de inwoners
m.b.t. de wensen, voor woningbouw.

Het resultaat van de enquête was:

Bejaardenwoning huren:
10
Bejaardenwoning bouwen:
3
Zelf woning bouwen:
59
Woning huren:
5
Verder werd er in het gesprek medegedeeld dat er in 1977 in Biest-Houtakker slechts 2
vrije sector woningen per jaar gebouwd mogen worden.

1978
16 februari toekenning van de eerste Biestse Onderscheiding aan de heer Noud van Dal
In de jaarvergadering van 27 februari wordt medegedeeld dat het bestemmingsplan naar Den
Bosch voor goedkeuring en het is op zijn gunstigst eind 1978 terug.
In deze vergadering wordt ook gesproken over de nieuwe sportterreinen en de bouw van een
gymzaal en een nieuwe kleuterschool, er werd ook grote zorg uitgesproken voor het
voortbestaan van de kleuterschool in het jaar 1979 zouden er maar 15 kinderen zijn moet
min. 20 zijn.
Op 17 augustus besloot het bestuur niet langer samen te werken met een toegevoegd
secretaresse, Vanaf toe werd het secretariaat vervuld door een van de bestuursleden, t.w.
Theo de Graaf.
In dit jaar werd de lenteprijs uitgereikt aan Kees Kroot.

1979.
Tijdens de Algemene Vergadering van 20 februari was Nel Kuijpers-Spelt niet herkiesbaar en
werd (door het Comité) Miet Boers-van Gestel als bestuurslid gekozen.

1980
Na een lange tijd van voorbereiding gaat op 8 september 1980 de buurbus van start.
Door Het Belangen orgaan werd er medewerking gegeven voor het formeren van gespreksgroepen
voor het maken van een Dorpenplan door de gemeente in samenwerking met Stadsgewest.
In totaal hadden zich hiervoor 43 personen aangemeld, deze personen zijn verdeeld over 3
groepen die elk 8 avonden bijeen zijn geweest om de leefbaarheid van ons dorp te belichten
en te bespreken.

1981
In de jaarvergadering van 16 februari stelde Theo Westenberg zich niet herkiesbaar en werd
Wim van den Biggelaar als nieuw bestuurslid gekozen.
Bovendien werd besloten tot opheffing van het comité onder voorwaarde, dat de volgende
algemene vergadering een gewijzigd reglement zou worden voorgelegd en vastgesteld.
In augustus van dit jaar werden de eerste heipalen in de grond geslaan voor de bouw van 4
woningwetwoningen en 4 premie woningen in het nieuwe bestemmingsplan Beverakkers 1 van
Biest-Houtakker.
Thans zijn in het bestemmingsplan Beverakkers 1, 2, en 3 al 63 woningen gebouwd, dat is
een gemiddelde van 3 woningen per jaar.

1982
In de Algemene Vergadering van 22 maart werd een gewijzigd reglement vastgesteld.
Daarin was vastgelegd dat,
•
Het bestuur zou bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 door de algemene vergadering te
kiezen leden.
•
Tijdens de Algemene Vergadering is iedere kiesgerechtigde inwoner van Biest-Houtakker
stemgerechtigd.
In dit jaar is het Belangen Orgaan ook gestart met een vaste vergaderavond voor het en wel
de eerste donderdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kantine van S.V.S.O.S..
In het begin van dit jaar werd op enigszins plechtige wijze de sleutels overhandigd aan de
eerste bewoners van Beverakkers.
Verder valt het bouwen in Beverakkers erg tegen behalve de woningwet- en premiewoningen
wordt er niets gebouwd. Het bestuur wil een aantal liefhebbers samen rond de tafel brengen
om tot een gezamenlijk plan te komen, op een circulaire voor Biest-Houtakker wordt door
een persoon gereageerd.
Een gedeelte van de Biestsestraat wordt herstraat en het resterende deel zal in 1983
worden gerealiseerd.
De Akkerstraat wordt geheel verbreed, voorzien van een nieuw wegdek, strepen, verlichting
en aanplant.
Op 4 mei worden de straatnamen in Beverakkers onthuld, waarbij vele oud-strijders uit de
gemeente Hilvarenbeek aanwezig waren.
Mevr. Van Puijenbroek-Leermakers onthulde de “P. LEERMAKERSSTRAAT”, Pastoor Boelaars (een
neef van wijlen pastoor Boelaars) onthulde de “PASTOOR BOELAARSSTRAAT” en Pastoor Manders
onthulde de “ANTONIUSSTRAAT”.
Op 15 augustus vond de opening plaats van het nieuwe sportcomplex van S.V.S.O.S.

1983.
December 1983
Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen houd een spreekbeurt in Biest-Houtakker
hij was hiervoor uitgenodigd door het Belangen Orgaan Biest-Houtakker.
Motief voor de uitnodiging was de situatie waar het onderwijs in de kleine kernen in was
komen te verkeren.
Uit het gehele stadsgewest waren vertegenwoordigers van de kleine kernen aanwezig, alsmede
de gemeentebesturen van Hilvarenbeek en Diessen, en er waren veel mensen uit het onderwijs
aanwezig.
Minister Deetman zette uiteen dat de kleine keren niet zonder meer hun scholen zullen
moeten gaan sluiten. De Minister deed ook de uitspraak dat scholen die binnen een straal
van drie kilometer geen andere school van dezelfde richting hebben, zich geen zorgen
hoeven te maken Als basisvoorziening zal zo´n school blijven bestaan.

1984
In dit jaar beginnen de eerste besprekingen met het bestuur van de K.P.J. en Jong
Nederland voor een nieuw jeugdgebouw.

In de Algemene Vergadering van 16 juni wordt het bestuur uitgebreid van 5 naar 7 personen.
Gekozen worden de bestuursleden Angelie Hesselmans en jan van Dijck.
Verlaging van de grondprijs in BEVERAKKERS met ƒ. 15,05 per m²

1985
Het Centraal Antenne Systeem is aangelegd, zodat een groot gedeelte van ons dorp hiervan
kan profiteren, ons bestuurslid Wim van den Biggelaar heeft zitting in het
Stichtingsbestuur van het Centrale Antenne Systeem.

1986
Begin van de bouw van het clubgebouw de Gemeijnte.

1987
Hoewel met de bouw van het jeugdgebouw al in 1986 werd begonnen, heeft de realisering van
dit gebouw in 1987 nog erg veel aandacht gevraagd.
Binnen het B.O.B.-bestuur was Wim van den Biggelaar speciaal belast met de coördinatie van
de bouw en Jan van Dijck met de financiële afwikkeling. Beiden hebben daarbij veel werk
verzet.
Op 4 oktober vond de officiële opening van het jeugdgebouw plaats en werd het gebouw door
het Belangen Orgaan overgedragen aan de beheerscommissie, bestaande uit Kees Kroot
(jeugdbeweging), Sjak van der Aa (K.P.J.) en Marian van de Sande – Dimmers (namens
B.O.B.).
Het gebouw kreeg bij de opening de naam De Gemeijnte dit bord werd onthuld door de
terreinknecht van het Sportpark Cees van Oort.
De problematiek rond Disco d´n Bolck is een onderwerp dat in 1987 voor veel beroering in
Biest-Houtakker heeft gezorgd.
In deze kwestie speelden er van drie zijden belangen, t.w.
•
Het belang van de (directe) omgeving.
•
Het belang van het bedrijf D´n Bolck
•
Het belang van de kern Biest-Houtakker.
Vanuit dit laatste belang heeft het B.O.B.-bestuur getracht om tot een oplossing van de
problematiek te komen.
Daarbij werden door de voorzitter en de secretaris van het B.O.B. diverse gesprekken
gevoerd.
Een mogelijke oplossing in de vorm van een beperkte disco, beperkte maatregelen t.a.v.
geluidsoverlast, mogelijkheid tot vergroting van de zaal en instellen van een
programmacommissie strandde echter tot onze spijt.
Op het moment dat er sprake was van onvoldoende wederzijds vertrouwen en het verder
ontbreken van de mogelijkheid tot open wederzijds overleg, heeft het B.O.B.-bestuur
verdere bemiddeling gestaakt.

1988.
Tijdens de Algemene Vergadering van 1 februari 1988 werd afscheid genomen van voorzitter
Jos Wijten, die sinds de oprichting voorzitter is geweest.
De nieuwe bestuurssamenstelling werd als volgt:
Voorzitter :
Theo de Graaf
Secretaris :
Jan van Dijck

Penningmeester:
Leden:

Wim van den Biggelaar
Miet Boers-van Gestel en Angelie Hesselmans

Tijdens deze algemene vergadering werd ook de 2e Biestse Onderscheiding uitgereikt aan
Kees Kroot, vanwege zijn vele verdiensten voor de Biestse gemeenschap, o.a. oprichter van
Jong Nederland, bestuurslid B.O.B. , Volksfeest, Parochiebestuur, mede oprichter Buurtbus.
Volgens Jos Wijten was Kees een schaap met vijf poten.
Bij akte van 15 juni 1988 werd Stichting Belangen Orgaan Biest-Houtakker opgericht.
Daarmee werd het B.O.B. rechtspersoon.
De stichting kent:
•
Deelnemersraad (artikel 4): als leden worden aanvaard inwoners van Biest-Houtakker,
die de wettelijke kiesgerechtigde leeftijd hebben bereikt.
•
Een bestuur (artikel 7) bestaande uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen.
•
Bestuursleden moeten voldoen aan de vereisten voor deelnemer aan deelnemersraad.
•
Benoeming en ontslag van bestuursleden vereisen goedkeuring van de meerderheid van de
deelnemersraad.
De financiële afwikkeling, het structuren van de beheerscommissie en de bezetting van
Jeugdgebouw “De Gemeijnte” heeft in 1988 nog de nodige aandacht gevergd. Overgang per 1
januari 1989 van het Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap had een interessante huurprijs
verlaging van de vaste gebruikers tot gevolg.
Verder werd er door het B.O.B. in dit jaar:
•
Medewerking verleent aan de presentatie van het boek “Biest-Houtakker het wel en wee”
•
Er werd met het buurtcomité Beverakkers gesproken over de aanleg van een speelterrein.
•
Met de gemeente werden er verschillende gesprekken gevoerd over bestemmingsplan
Beverakkers II

1989
In dit jaar werd er door het B.O.B. en Esbeeks belang schriftelijk gereageerd op een
raadsvoorstel m.b.t. de grondprijzen. Dit leidde tot de principe-uitspraak, dat voor de
toekomstige bestemmingsplannen ontkoppeling zal plaatsvinden. Bovendien werd voor
Beverakkers een tuingrondreductieregeling vastgesteld ( ƒ. 30,- per m² korting voor
oppervlakte boven 200 m²)
t.b.v. Beverakkers II werd door de gemeente grond aangekocht.
De herbestrating van het Vossenhol en van Beverakkers werden uitgevoerd
Dit
•
•
•

was ook het jaar van:
de uitreiking van de lenteprijs aan Jos Wijten.
Het 75- jarig bestaan van de basisschool Antonius.
De opening van de speeltuin in Beverakkers.

1990
Door het B.O.B. werd via een ad-hoc werkgroep actie ondernomen tot een Biestse
peuterspeelzaal. In dit jaar werd er overlegd met de gemeente, het bestuur van de
scholenstichting en Peuterspeelzaal de Hilverhummels. Er vond een bijeenkomst plaats met
de ouders en er werden subsidie aanvragen ingediend. Na het gereedkomen van de verbouwing
van de basisschool zal met de uitvoering van de plannen in een leegstaand lokaal van de
basisschool begonnen worden.

Na het bekend worden dat de S.R.V. man met zijn toer ophield, werd door het B.O.B. stappen
ondernomen. Een en ander leidde tot de vestiging van het winkeltje van Els en Peter van
Dijk.
Fietspad Biest-Houtakker- Hilvarenbeek.
Het actiepunt uit de PON –nota Leefbaarheid “een goede en veilige fietsverbinding met
Hilvarenbeek “ werd overgenomen en vertaald naar een fietspad langs de Hakvoortseweg
Een B.O.B.-brief aan de raadsfracties leidde er toe dat alle fracties dit punt in hun
programma opnamen.

1991
De samenstelling van het bestuur onderging in de Algemene Vergadering van 26 maart een
wijziging.
Angelie Hesselmans was niet meer herkiesbaar en werd opgevolgd door José van de
Huigevoort- De Graaf.
Met de gemeente werd een tijdpad afgesproken voor de totstandkomingsprocedure van
Beverakkers II.
Tijdens de Algemene Vergadering werd een schets van het plan gepresenteerd.
De door het B.O.B. in 1990 opgestarte werkzaamheden om in eigen dorp te komen tot een
peuterspeelzaal kregen in 1991 steeds meer vorm. Via B.O.B./werkgroep werden mensen
aangezocht, die een zelfstandig bestuur van de p.s.z. zouden moeten gaan vormen en die de
personele invulling aan de p.s.z. zouden moeten geven.
Een en ander leidde ertoe, dat op 02 – 09 – 1991 P.S.Z. “De Houtrakkers” van start kon
gaan in een leegstandslokaal van Basisschool Antonius.

1992
Mede dankzij bemiddeling van het B.O.B. konden in 1992 4 vrije sector woningen en 2
sociale koopwoningen toegewezen en uitgegeven worden aan Biestse gegadigden.
Tevens werden 2 sociale huurwoningen in aanbouw genomen.
Verkeersveiligheid Akkerstraat.
N.a.v. enkele ongevallen werd op 17 juni een schrijven gericht naar de Gemeente
Hilvarenbeek en werd er gewezen op de verkeersonveiligheid in de Akkerstraat, dit leidde
tot het plaatsen van borden adviessnelheid 50 km., het verbeteren van de verlichting en
het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden ter verbetering van het uitzicht.
Bij Gedeputeerde Staten werd bezwaar gemaakt tegen de gemeentelijke herindeling waarbij
het gedeelte van de Biest ten noorden van het Wilhelminakanaal bij de nieuwe gemeente
Oisterwijk/Moergestel werd ingedeeld.

1993
De samenstelling van het bestuur onderging tijdens de jaarvergadering van 1 maart een
wijziging Jan vanDijck was tussentijds aftredend en werd opgevolgd door Ad Timmermans.
De bestuurssamenstelling was toen als volgt:
Theo de Graaf voorzitter, José van Huigevoort – de Graaf secretaris, Wim van den Biggelaar
penningmeester, en de leden Miet Boers van Gestel en Ad Timmermans.

Mede door bemiddeling van het B.O.B. besloot de gemeente het bouwprogramma 1993 uit te
breiden van 3 naar 4 woningen.
Op 9 september 1993 ging het programma “Vanaf zes uur de Biest onder vuur ! “ de lucht in.
De mogelijke plannen om te komen tot de vestiging van een mestfabriek in het gebied De
Schijf heeft in dit jaar grote onrust veroorzaakt in onze dorpsgemeenschap.
In dit jaar werd de lenteprijs uitgereikt aan Theo de Graaf.

1994
Na aandringen van het B.O.B. werden bovenop het woningbouwprogramma 1994 twee bejaarden
woningen in plan Beverakkers in aanbouw genomen.
Op 28 februari werden de lijsttrekkers van de politieke partijen uitgenodigd voor een
politiek debat.
De fietsverbindingen langs het Wilhelminakanaal en de Hakvoortseweg werden in dit jaar
afgerond.
De bouwmogelijkheden in Beverakkers waren in dit jaar nagenoeg afgerond.
Daardoor werd er gekeken naar nieuwe mogelijkheden richting Beverstraat en werden door de
gemeente de gronden van Cees van Oirschot en G. Ketelaars aangekocht.
Voor deze gronden zal vervolgens een voorbereidingsbesluit worden genomen en wordt een
bestemmingsplan uitgewerkt.

1995
Het B.O.B. heeft in dit jaar diverse gesprekken gevoerd met de gemeente m.b.t. Beverakkers
III.
Begin 1996 zou het plan in procedure worden gebracht, zodat bouwen in mei/juni 1996
mogelijk moet zijn.
Mede door inbreng en bemiddeling van het B.O.B. zijn er oplossingen gekomen aan het gebrek
aan leiding en bestuurskracht van Jeugdbeweging Antonius.
Door het aandragen van een alternatief plan voor de parkeervoorziening achter de kerk is
getracht tegemoet te komen aan bezwaren van een aantal inwoners

1996
Tijdens de algemene vergadering van 29 januari veranderde de samenstelling van het B.O.B.bestuur.
Theo de Graaf was aftredend en niet herkiesbaar.
Als nieuwe leden werden Jan van de Wiel en Cees Priems gekozen.
De bestuurssamenstelling werd als volgt:
Wim van den Biggelaar (voorzitter), Jan van de Wiel (secretaris), Ad Timmermans
(penningmeester), en de leden Miet Boers- van Gestel, José van Huigevoort- de Graaf en
Cees Priems.
In februari kwam de eerste activiteitenkalender van Biest-Houtakker uit.

In maart komt het eerste B.O.B. bulletin uit met betrekking tot de verkeersdrempels in
Biest-Houtakker.
In dit jaar worden de eerste verkeersdrempels in Biest-Houtakker aangelegd.
De eerste gesprekken met de kunstaankoopcommissie vinden plaats.

1997
Diverse overlegvormen tussen jeu des boules-club i.o., Afdeling Biest, tennisclub i.o. en
het B.O.B.
Diverse malen overleg met de kunstaankoopcommissie en de kunstenaars die een ontwerp maken
voor het kunstwerk in Biest-Houtakker.
Onthulling van het naambord van de Stevortbrug.
Deelname aan de Dorpendag 1997 in het provinciehuis te s-Hertogenbosch
Informatie over de bomen aan de Hakvoortseweg.
Onthulling van het eerste kunstwerk voor Biest-Houtakker. Op 7 december.

1998
Tijdens de jaarvergadering van 8 februari werd de derde Biestse Onderscheiding uitgereikt
aan Jos Wijten.
Jos kreeg deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap BiestHoutakker.
Diverse malen overleg met de bewoners en gemeente over het rooien en aanplanten van bomen
en het herstraten van de Hakvoortseweg.
Bezoek van Burgemeester, Wethouders en Managementteam aan Biest-Houtakker, met een
vragenuurtje voor alle inwoners van Biest-Houtakker.
Overleg met alle verenigingen en buurtschappen over het nieuwe subsidiebeleid van de
gemeente Hilvarenbeek tevens werd op deze avond de aanzet gegeven tot de nota Leefbaar
Biest-Houtakker.

1999.
Tijdens de jaarvergadering in februari werd de nota Leefbaar Biest-Houtakker
gepresenteerd.

In februari was er een politiek debat met alle politieke partijen van de gemeente.
Er was overleg met de gemeente en andere kleine kernen over “Wonen in de kernen” van de
gemeente Hilvarenbeek.
Overleg met Esbeeks belang en de Kommissie Kleine Kern Haghorst over de verhoging van de
grondprijzen en het te vormen leefbaarheidfonds

2000.
Diverse malen overleg met de gemeente over het Gemeentelijk Verkeers Veiligheid Plan.
Bijeenkomst met de Rabobank en de inwoners van Biest-Houtakker over het kantoor in BiestHoutakker.
Planten lindeboom
Jaarvergadering en eerste inspraakavond van het dorpenplan
Bijeenkomst met alle kleine kernen m.b.t. het leefbaarheidfonds.
Start verbouwing Gemeijnte.
Tweede dorpsgesprek met de gemeente over het dorpenplan met de inwoners van BiestHoutakker.

2001.
Diverse malen overleg met de gemeente m.b.t. het maken van een dorpenplan.
Overlegvormen met de beheerscommissie en vaste huurders van de Gemeijnte.
Overleg met het kerkbestuur over het eventueel herinrichting van het plein voor de kerk.
Overleg met de gemeente over projecten voor het leefbaarheidfonds kleine kernen.
Officiële opening van de passantenhaven.
Ontvangst van de nieuwe burgemeester voor Hilvarenbeek de heer Huisman in onze nieuwe
passantenhaven.
Heropening van onze geheel vernieuwde en vergrootte dorpshuis de Gemeijnte.
Het B.O.B. heeft in samenwerking met B.R.O. 2 workshops georganiseerd met sleutelfiguren
uit Biest-Houtakker m.b.t. tot een toekomstgericht dorpenplan voor Biest-Houtakker

Ledenvergadering Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

2002.
Tijdens de ledenvergadering op 13 maart wordt afscheid genomen van het bestuurslid José
van Huigevoort – de Graaf en voorzitter Wim van den Biggelaar.
Annie van Dijk wordt in het bestuur gekozen en Cees Priems neemt de zaken van de
voorzitter voorlopig waar, tijdens deze vergadering werd ook stil gestaan bij het 25 jarig
bestaan van het Belangen Orgaan Biest-Houtakker.

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker heeft in de afgelopen 25 jaar
Maar drie voorzitters gehad: t.w.
Jos Wijten

15-03-1977

01-02-1988

Theo de Graaf

01-02-1988

29-01-1996

Wim van den Biggelaar

29-01-1996

13-03-2002

Het secretariaat werd waargenomen door:
Theo de Graaf, Jan van Dijck, José van Huigevoort, Jan van de Wiel en Jolande van
Oort.
Penningmeester:
Kees Kroot, Jan van Dijck, Wim van den Biggelaar en Ad Timmermans
De volgende mensen zijn bestuurslid geweest of zijn nog bestuurslid van het B.O.B.:
Theo Westenberg, Nel Kuijpers, Miet Boers, Angelie Hesselmans, Cees Priems, Riet
Scholten en nu dan An van Dijk
In totaal zijn maar 15 mensen de afgelopen 25 jaar lid van het bestuur van Belangen
Orgaan Biest-Houtakker geweest.

