
EDITIE  1e KWARTAAL 2016
Investeren in ons dorp. Hoe doen wij dit?

20 maart gezellige braderie NL-schoon

Wie heeft de “schoonste” tuin en wint de 
straat BBQ ter waarde van 500,-
Gratis inschrijven en gratis zaaigoed!



DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN

Heerlijk, bijna lente. Daar kijkt bijna iedereen naar uit. De 
eerste zonnestralen, fluitende vogels, groene bomen, bloeiende 
bloemen. De wereld krijgt weer mee kleur. 

Graag willen wij dat ons Wilhelminadorp er deze lente nog 
mooier uit gaat zien. Daarom organiseren wij een tuinactie en 
nodigen iedereen uit om hieraan mee te doen om zo ons Wil-
helminadorp nog mooier te maken.  Zet de bloemetjes buiten 
en maak je tuin/balkon zo mooi mogelijk. Degene met de 
mooiste tuin/balkon zal beloond worden met een straat BBQ 
twv 500 euro. Wil je mee doen geef je dan voor 31 maart op. 
Geef je naam, adres, emailadres en telefoonnummer door ovv 
tuinenactie. Dit kan per mail: natascha@wilhelminadorp-best.
nl of per telefoon/sms/whatsapp 0633804893. Ook kun je in-
schrijven tijdens de NL-schoon braderie op 19 maart bij onze 
kraam. Inschrijen is gratis en je krijgt ook nog eens gratis zaai-
goed.

In juni zullen we de tuinen van alle deelnemers bekijken en 
beoordelen. Hierbij wordt voornamelijk gelet op creativiteit en 
verzorging. Wij hopen dat door deze actie ons Wilhelminadorp 
er nog mooier uit gaat zien.



RESULTAAT SPEELVELDJE BIJ DE ACTION

Door de gemeente zijn enkele aanpassingen doorgevoerd zo-
dat de overlast minimaal is geworden. Ook heeft de wijkagent 
samen met jeugdzorg het vandalisme besproken. Uiteindelijk 
zijn alle vragen beantwoord en oplossingen besproken. Hopelijk 
zullen alle genomen maatregelen in de zomer hun vruchten 
afwerpen. 

Er bleef tot nu toe nog een vraag over. Deze had betrekking 
op de hoogte van de hoogspanningsdraden. Daarom is er op 
7 Januari op verzoek van het bewonersoverleg door een me-
dewerken van TenneT (eigenaar van de Hoogspanningsmasten) 
een meting gedaan. De vraag was: hangen te kabels te laag? 
Komen spelende kinderen niet te dicht bij de kabels als zij op 
de speeltoestellen spelen die onder de hoogspanningsdraden 
geplaatst zijn? 

In beide gevallen is de daarvoor landelijk afgesproken norm 
niet overschreden. Alle uitslagen van de metingen zitten ruim 
binnen de norm. Tijdens deze meting is gekeken naar de hoogte 
en de buiten- temperatuur. Wanneer de buitentemperatuur 
hoger wordt is het bekend dat metalen uitzetten. Zelfs met een 
correctie van deze temperatuur waarbij uitgegaan is van de 
slechtste situatie, is de afstand tot de kabels circa 2 meter hoger 
dan de norm vereist. 



HOE VEILIG IS MIJN HUIS?

Zorg ervoor dat u inbrekers te slim af bent. 
Doe daarom de scan “Hoe veilig is mijn huis” op www.poli-
tiekeurmer.nl. Met meer dan 200.000 unieke bezoekers per jaar 
is de website van PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) de 
plek waar burgers en professionals informatie kunnen vinden 
over het Politiekeurmerk en het thema veilig wonen.
 
Kortgeleden is de vernieuwde website van het Politiekeurmerk 
gelanceerd. Hierop staan diverse praktijkvoorbeelden, voor-
lichtingsmaterialen, de nieuwste voorlichtingsfilms, veel gratis 
communicatie- en campagnematerialen en het laatste nieuws. 
Dit alles om er voor te zorgen dat bewoners de inbrekers te slim 
af zijn.

Bewoners vinden op www.politiekeurmerk.nl de nieuwe scan 
“Hoe veilig is mijn huis”. Door het beantwoorden van enkele 
vragen ontdekken bezoekers welke zwakke punten hun woning 
heeft en krijgen advies over te nemen maatregelen. Ook staat 
er op de site een overzicht van de nieuwste inbraaktrends zoals 
kerntrekken en verschillende preventietips. 100 Bezoekers van 
de site maken kans op een bioscoopbon als zij de nieuwe site 
beoordelen door het invullen van 5 vragen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website politiekeurmerk.nl of 
neem contact op via pkvw@hetccv.nl
U kunt voor communicatie gerelateerde vragen terecht bij 
CCV-communicatieadviseur Woninginbraak Gunhild Meijer-
Helsloot (Gunhild.Meijer-Helsloot@hetccv.nl).



Wij blijven ons inzetten om het leefklimaat te verbeteren.

HOE?  -----> vul ons antwoord formulier in, geef input, meld je aan.

 1. Veiligheid. Veel vragen gaan over de donkere paden en gangen. Wilt u 
hieraan iets bijdragen? Vul dan het antwoordformulier in. Naar aanleiding 
van het aantal aanvragen gaan wij Solar LED buitenarmaturen bestellen. 
En deze tegen scherpe prijs aanbieden.

 2. Poep op de Stoep. foto maken en opsturen. Dan kan de politie hand-
havend optreden. Het boetebedrag wordt: €90 Feitcode F 145 d .
Hondenbezitters! De kwestie zelf oplossen en kijken waar je je hond uit-
laat. Dus niet in speeltuinen, voor scholen of in ons winkelcentrum!

 3. Speeltuig. Beetje verwarrend. maar tuig is niet gewenst in onze wijk. 
Speel goed met speeltuig, zie je vandalen? Spreek ze er op aan. Zie je kapot 
speeltuig? Maak er een foto van mail of stuur ook hier weer het antwoord-
formulier op naar ons.  Wat doen we nu? Vervangingstraject:

Het vervangingstraject van het speeltoestel houdt het volgende in:
1.       Startoverleg met (3 á 5) bewoners
2.       Bewoners zoeken speeltoestellen uit
3.       Gemeente checkt de uitgezochte speeltoestellen
4.       Bewoners voeren een buurtenquête uit
5.       Gemeente bestelt het toestel
6.       Het toestel wordt geplaatst

Wie o wie? Wil zich hiervoor inzetten? Het betreft een speeltuin in ons 
Wilhelminapark. Mogelijk achter de dierentuin. Bel 0499 330660



      Evenementenkalender 
      Wilhelminadorp 2016 

•	 19	maart	NL	schoon	gezellige	markt	Wilhelminaplein

•	 27	april	koningsdag	gezellige	activiteiten	in	Best

•	 8	mei	Moederdag	braderie	Wilhelminaplein+Julianaweg

•	 7-10	juni	avondwandelvierdaagse	voor	de	jeugd

•	 19	juni	Vaderdag	muziekfestival	Pasar	Rame

•	 24	september	vlooienmarkt	Protestanse	kerk

• 22 oktober Spooktocht Wilhelminadorp

•	 17	december	kersttocht	rondom	het	plein	en	kerken

Zaterdag 19 maart braderie

Een gevarieerd aanbod gezellige kraampjes. Haal hier uw 
inschrijfformulier voor de tuinactie met een gratis fleurig 
zaaimengsel naar keuze. Dit wordt gratis beschikbaar gesteld 
door het bewonersoverleg Wilhelminadorp. De markt duurdt 
van 12:00 uur tot en met 17:00uur.



BEST BIJZONDER WILHELMINADORP

Best Bijzonder! is een initiatief vanuit de gemeente Best met als 
doel om Best “op de kaart te zetten” op het gebied van recreatie 
en toerisme. In Best zijn heel veel activiteiten en die maken dat 
mensen er graag wonen, werken, winkelen en verblijven. Maar... 
het kan altijd beter!
 Daarom de volgende doelstellingen:
 1) Versterken van de lokale samenwerking
 2) Versterken regionaal bereik
 3) Eenduidige communicatie
De aansluiting van winkelcentrum Wilhelminadorp bij Best 
Bijzonder! betekent dat het winkelende publiek deze doelstel-
lingen de komende jaren terug gaat zien. Dat kan zijn tijdens 
het winkelen maar ook tijdens de vele activiteiten die in het 
winkelcentrum of in de omgeving plaatsvinden. Om hier een 
eenduidige communicatie in te laten zijn, is gekozen voor een 
herkenbaar logo voor alle winkelgebeiden in Best met voor 
het Wilhelminadorp een eigen toevoeging. Dit maakt het voor 
iedereen direct herkenbaar. Best Bijzonder heeft ook een 
eigen website: bestbijzonder.com  Hierop staat alle informatie 
over recreatie en toerisme in Best. De vernieuwde website van 
winkelcentrum www.wilhelminadorp.info kenmerkt zich ook 
met dit logo. Deze is speciaal voor het winkelcentrum en zal 
de verbinding vormen tussen het winkelende publiek, de win-
keleirs, de wijkbewoners en de activiteiten van Best Bijzonder! 
in andere delen van Best.



Oplossing naar info@wilhelminadorp-best.nl  



subsidie voor het verwijderen van asbestdaken.

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de subsi-
dieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, 
bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling 
is 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Vorig jaar is besloten 
vanuit de rijksoverheid dat er in 2024 geen asbest daken meer mogen zijn. 
Er komt dus een verbod op astbestdaken.

Maar door het te verbieden is men genoodzaakt om burgers en bedrijven 
hierbij de helpen, en is er een subsidie pot beschikbaar gesteld tot eind 
2019. Deze subsidie pot is voor daken van meer dan 35m2. De subsidie 
bedraagt 4,5 euro per m2, met een maximum van 25.000 euro per adres.
Asbest is een vezel die gewonnen wordt uit de grond en is dus een na-
tuurlijk product, welke in Nederland in vele toepassingen bekend zijn. In 
dit geval gaat het over hechtgebonden dakplaten. Deze leveren geen direct 
gevaar op, enkel wanneer het niet meer hecht gebonden is. Hechtgebonden 
houdt in dat de asbest gebruikt is met een andere stof om zo samen een 
sterk product te maken. Asbest dakplaten kenmerken zich dan ook van-
wege hun stevigheid. Ze zijn vrij gemakkelijk te herkennen. Wanneer u een 
soort van honinggraat ziet in de dakplaten is het waarschijnlijk asbest.
Moet u zicht direct zorgen maken? Nee hoor zolang de vezels vast blijven 
zitten in de stoffen die erbij gebruikt zijn is er niets aan de hand. Echter 
wanneer u de asbest platen gaat bewerken zoals slijpen en breken is het 
vrijwel zeker dat er asbestdeeltjes in de lucht komen welke u weer in kan 
ademen.Het inademen van deze vezels kan dodelijk zijn. Echter komt u 
daar pas na zeer lange tijd achter. Daarom willen wij benadrukken dat u er 
beter niet aan kunt komen want dan is er niets aan de hand.
Op onze site staat de link naar de site van de rijksoverheid waar u meer 
informatie over dit onderwerp kunt vinden.



Actief meedoen met het bestuur

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wat zoeken wij? 
Mensen die actief mee willen helpen om ons Wilhelminadorp 
nog mooier te maken dan het al is.  Bewonersoverleg vergadert 
1x per maand op de 2e maandag van de maand. Hier worden de 
problemen in de wijk besproken. Vergaderingen duren meestal 
ongeveer 2 uur.  U hoeft geen bestuurservaring te hebben. Wij 
zoeken voornamelijk mensen die actief betrokken willen zijn bij 
en in de wijk. Lijkt het je wat? Stuur dan een mail naar: 
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl of bel 0499-330660.

In het Wilhelminapark is deze zomer een klimtoestel verwij-
derd (aan de Prins Hendriklaan). Een speelhuisje (bij Akker-
winde) staat op de lijst verwijderd te worden vanwege conditie.  
Omdat deze twee toestellen verwijderd zijn/worden kunnen we 
het traject starten voor vervanging van de twee toestellen.
 
Traject vervangen toestellen.
De speeltoestellen horen officieel bij BO Wilhelminadorp omdat 
zij in het Wilhelminapark staan. Het ligt daarentegen ook dicht 
tegen Kantonnier aan. 
Vervangingstraject van speeltoestellen houdt het volgende in:
1.       Startoverleg met (3 á 5) bewoners
2.       Bewoners zoeken speeltoestellen uit
3.       Gemeente checkt de uitgezochte speeltoestellen
4.       Bewoners voeren een buurtenquête uit
5.       Gemeente bestelt het toestel
6.       Het toestel wordt geplaatst
Wil je je hiervoor inzetten. Stuur dan een mail naar :
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl of bel 0499-330660



BOW ROEPT OP

Heeft u vragen ideeën klachten en komt u er niet uit met de gemeente. Dan 
kunt u ons inschakkelen. U kunt uw klacht/iedee als volgt kenbaar maken:

1. per e-mail info@wilheminadorp-best.nl;
2. dit formulier in leveren bij: Bloemerie Kon. Julianaweg 31;
3. of inlveren bij: Secretariaat Meester C. Goselingestraat 39

Welke informatie hebben we minimaal nodig?
Omschrijving van de klacht of het idee: 

________________________________________________________

________________________________________________________

Locatie:

 ________________________________________________________

________________________________________________________

Uw gegevens: (naam /adres /telefoonnummer /email)

________________________________________________________

________________________________________________________



Waar kunt u ons voor inschakelen?

Bewoners overleg. Het woord zegt het al. U kunt ons inschakelen voor 
overleg tussen bewoners en de gemeente Best. De gemeente wil graag 
dichter bij de bewoners staan, maar dat lukt niet met iedereen 1 op 1.
Bewonersoverleg werkt dus als schakel tussen u en de gemeente waar dat 
nodig is. Op onze website www.wilhelminadorp-best.nl vind u allerlei 
informatie met links naar diverse aanvragen bij de gemeente en andere 
instanties.  

Wie moet u waar voor bellen?

112  voor spoedeisende gevallen en calamiteiten
0900-8844 politie voor niet urgente zaken
14-0499 Gemeente Best

De gemeente belt u voor klachten zoals: vuil-,geluid-, stankoverlast, volle 
prullenbakken, niet opgeruimde kliko,  kapot stoplicht, omgereden ver-
keersbord, illegale vuilstort, afgewaaide takken, kapotte stoep. U kunt uw 
klacht ook online melden: http://www.gemeentebest.nl/contact/melding-
en-en-klachten/

Heeft u een vraag over het buurtbudget voor bijvoorbeeld een zitbank,  
speeltoestel,  honden speelveld of een ander idee waarmee we samen de 
leefbaarheid in de wijk kunnen vergroten. Stuur dan een mail naar de 
secretaris:  secretariaat@wilhelminadorp-best.nl

Op onze website www.wilhelminadorp-best.nl  vindt u meer informatie 
over het buurtbudget en diverse andere interessante zaken en links.
 
Voorzitter@wilhelminadorp-best.nl  Peter Bouman
Secretariaat@wilhelminadorp-best.nl  Frank van der Wal
Penningmeester@wilhelminadorp-best. Harald Moelans
Website:                  www.wilhelminadorp-best.nl                                         
telefoonnummer:  0499-330660


