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Op 13 september j.l. een gezamelijke  viering  van de Protestantse ge-
meente en geloofsgemeenschap  “Antonius in Beweging”. Thema: een 
goede buur. Het Evangelie ging over de barmhartige Samaritaan. 
Wie is mijn naaste? Heel toepasselijk in deze tijd. 
Van asielaanvraag tot huisvestiging:
Er is veel te doen over het asielbeleid en niet alleen in Nederland. Er 
is ook heel veel onbekend  bij het overgrote gedeelte van de bevolking. 
Hoewel er gelukkig veel mensen positief kijken tegen de opvang van 
asielzoekers zijn er ook nog heel veel mensen die vanuit onwetendheid 
en vooroordelen hun mening vormen en een hard standpunt innemen.
Daarom is het goed dat zoveel mogelijk mensen weten welk traject 
een asielzoeker moet doorlopen alvorens hij als statushouder een wo-
ning toegewezen krijgt; de rol van de gemeente, woningcorporatie en 
de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van het steunpunt 
vluchtelingenwerk. Hoe dit proces verloopt kunt u lezen op onze website 
en/ of de website van de Stichting Welzijn Best Oirschot, 
www.welzijnbestoirschot.nl, rubriek vluchtelingenwerk.



Op 9 juli jl. is er een overleg geweest met gemeente en bewonersaf-
gevaardigden speeltuintje bij de Action. Volgende punten zijn al aange-
pakt;
De schommel is voorzien van een harde mantel, waardoor deze altijd 
gebruikt kan worden als schommel.
! bewoner heeft een sleutel van de prullenbak ontvangen, waardoor deze 
meerdere keren geledigd kan worden als dit nodig is. Bewoners kunnen 
onderling afspreken in welke container deze afval kan worden geledigd.
Het plantsoen kan niet door 1 bewoner onderhouden worden, dit gaan 
we samen met het WSD-team onderhouden. Waarbij gelet wordt dat het 
niet te kort afgesnoeid word. Waarvoor onze dank.
De metalen strips om het speeltuintje hebben geen functie en de ge-
meente wil deze verwijderen. Mits er voldoende draagvlak voor is voor 
omwonende.
Het hek bij het pannaveldje kan worden verlaagd, zodat deze niet meer 
als doel wordt gebruikt. Peter gaat samen met omwonende onderzoeken 
of ook dit genoeg draagvlak heeft door omwonende en na deze resul-
taten gaat de gemeente een besluit nemen.

Er kan helaas geen kunstgras bij het voetbal/basketbalveldje gelegd 
worden, omdat er geen budget voor is. 
Begin oktober komt er nogmaals een bewonersavond om te evalueren of 
alle gedane inspanning tot resultaten hebben geleid.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en zien u 
graag bij de volgende bijeenkomst.



Spooktocht WD25 Best
Dit jaar organiseert de buurtvereniging WD25 een spooktocht met     
natuurlijk alle griezelige en schrikelementen die bij een spooktocht 
horen. Deze vindt plaast op 31 oktober a.s. en duurt van 19:00u tot 
ongeveer 22:00u. De tocht is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en 
dus niet voor de kleinere kinderen, omdat deze in een omgeving van 
bossen en donkere plekken plaatsvindt. De buurtvereniging WD25 is 
daarom niet verantwoordelijk voor enige gevolgen die voortkomen uit 
deze spooktocht.De tocht vindt plaats in etappes van 15 min. en duurt 
zelf ongeveer 40 min. De spooktocht loopt langs de kanaaldijk tot aan de 
Makro en terug. Wie Durft? Voordat je start kun je bij de Albert Heijn 
nog een broodje knackworst halen. Gratis!
De organisatie is in handen van WD25 en inschrijven kan via de website 
www.WD25.nl. 
Meer info of vragen mail naar redactiewd25@gmail.com



Het G O E B zoekt nog een secretaresse. Deze vacature vindt u op
http://www.bewonersoverleg.nl/bestuur.

Het GOEB is de overkoepelende organisatie van ALLE bewoners over-
leggen. Zij sturen de 12 bewonersoverleggen in Best aan. Regelen alle 
subsidie aanvragen. Zodat wijkintegratie en burgerparticipatie een feit 
kunnen zijn.

Enige vereiste is de Nederlandse taal en motivatie voor het vrijwilligers 
werk. Stuur een mail naar: secretaris@goeb.nl of kijk op de site voor 
meer info en het telefoonnummer.

€ 1600,- verdienen voor de wijk? Wat moeten we hiervoor doen?

Alleen maar M I L I E U   V R I E N D E L I J K    W E R K E N ! ! !

Best start een pilot om de vuilinzameling nog verder te scheiden. Doel is 
om in 2030 energie neutraal te werken. HOE???  Door betere scheiding 
minder afval en meer recyclebare producten. Besparing is ongeveer €40 
per huishouden per jaar.  De Gemeente zoekt een representatieve wijk. 
Wij als BoW hadden de strook van zo’n 400 huishoudens van Spoor t/m 
Kon. Julianaweg. van Willem de Zwijgerweg t/m kanaal in gedachten. 
Dan hebben we vrije woningen, rijtjeshuizen, kerken, scholen winkels 
en flats. Alle baten komen in 1 keer ten goede aan de wijk. 

Er moet en team gevormd worden die dit aanstuurd en bijhoud in over-
leg met de gemeente. De resultaten van deze proef worden vervolgens 
over heel Best uit gerold.  Wie heeft er zin om in dit team te zitten.

1600,- kan besteed worden voor een buurtfeest, buurt BBQ of anders.

Wie of Wie meld zich aan?

Peter Bouman 330660 of 065356 254379



      Evenementenkalender 
      Wilhelminadorp 2015
 

• Rommelmarkt, zaterdag 26 september protestanse kerk

•	 Herfstfair,	zaterdag	3 oktober gezellige kraampjes

•	 Halloween,	zaterdag	31 oktober spooktocht 

•	 Sinterklaas,	woensdag	2 december 

•	 Kerst,	zaterdag	19 december kersttocht

•	 Eindejaarsactie,	donderdag		31 december Vuurwerk

Zie voor een actueel overzicht onze website
www. wilhelminadorp-best.nl/evenementen

Evenement aanmelden via 330660 of
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl



BOW ROEPT OP

Wij van het Bewoners Overleg Wilheminadorp roepen alle bewon-
ers van het Wilheminadorp op om hun wensen over milieu kenbaar te 
maken. De gemeente Best wil in 2030 ENERGIE NEUTRAAL zijn!

- Een representatieve wijk van Best meld zich aan. Besparing 40,-  
              per gezin per jaar. 
- Een  team vrijwilligers monitord de hele operatie gedurende
              1 jaar.
- Gemeente houdt regelmatig overleg waar kleine aanpassingen  
              noodzakelijk zijn.

Waar kunt u deze opmerkingen kwijt?
1. Liefst per e-mail milieuzaken@wilheminadorp-best.nl
2. Dit formulier in leveren bij: Bloemerie Julianaweg 31
3. Secretariaat Meester C. Goselingestraat 39

Welke informatie hebben we minimaal nodig?
Waar ( adres/plaats in de wijk ) is het probleem:
 ________________________________________________________

________________________________________________________
De melder van het probleem: ( naam /adres /telefoonnummer /email

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
Omschrijving van de opmerking/probleem: 

________________________________________________________

________________________________________________________



Ontbijtsessie DE WIG

Op donderdag 3 september was er gezellige ontbijtsessie georganiseerd 
door de samenwerkende bewonersoverleggen van Kantonier en Wilhel-
minadorp met de winkeliersvereniging Wilhelminadorp in DE WIG.

Genodigde waren Burgermeester, wethouders, gemeenteraadsleden, 
ambtenaren, bewoners, school de Paersacker en winkeliers. Het was en 
druk bezette ochtend waaraan zo’n kleine 50 mensen deelnamen. Deze 
hebben flink gebrainstormd over een goede invulling van het oude pand 
van  DE WIG. Ruim 80 ideeën zijn verzameld en ingediend bij B&W. 
Binnenkort hierover meer info.

Veilig Verkeer Nederland afdeling Best heeft flink gediscussieerd met 
het nieuwe schoolhoofd Sanne Lagerweij van basisschool de Paersacker 
over de onveilige Kon. Julianaweg. Rapporten van 2003 zijn nogmaals 
besproken. Wij van bewonersoverleg blijven hameren op de veiligheid.

De gemeente is voornemens om het wilhelminaplein van bestemming te 
veranderen naar evenementen terrein. Wilt u inspraak hierin meld u aan 
bij secretariaat@wilhelminadorp-best.nl

In oktober wordt er een beslissing genomen waar alle bladkorven in Best 
komen. Het aantal blijft hetzelfde er wordt alleen geschoven.

19 December kersttocht

Vanaf zaterdag 16:00u start de kersttocht georganiseerd door de samen-
werkende kerken, basisschool de Paersacker, Kadans en scouting Frama. 
De tocht begint dit jaar op het Wilhelminaplein via de Paersacker, 
Kadans, scouting Frama naar de Protestantse kerk. Deze eindigt om 
20:00u op het plein met een dansvoorstelling o.l.v. Anky de Ruiter ver-
zorgt door diverse dansgroepen uit Best.
Er komen gezellige kramen. Deelname is gratis voor mensen met eigen 
gemaakte producten zo ook producten voor het goede doel. Aanmelden 
via BoW,  in de Bloemerie of via email voorzitter@wilhelminadorp-best.



Zie ginds komt......

Het duurt nog wel eventjes, maar Sinterklaas komt dit jaar weer naar 
Best. Zondag 15 november zal de intocht in Best plaatsvinden. Om-
streeks 14 uur arriveerd de Goede Sint op het plein en kinderen kun-
nen een  heus pietendiploma verdienen. Sinterklaas zal voor het eerst 
overnachten in de bookstore van Erwin. Dan kan hij voor het slapen 
gaan nog een ruime keus in boeken maken. Wie zal Sinterklaas dit jaar 
weer allemaal meenemen? Veel plezier alvast met het kleuren!



Wat jij kan doen aan zwerfafval.
Iedereen kan helpen, jij dus ook
Samen houden we ons Wilhelminadorp schoon.

Was Sie tun können gegen Mull.
Jeder kann helfen, Sie auch.
Gemeinsam können wir unser  Wilheminadorf sauber machen.

Co można zrobić z smieciami.
Każdy może pomóc, ty wiec tez.
Razem możemy uczynić naszą Wilhelminadorp czysta.

Yere atilan cöpler icin sende birseyler yapabi-
lirsin! Hep birlikte Wilhelminadorpu temiz tutalim.

What can you do about litter?
Everyone can help, you to.
Together we can make our Wilheminavillage clean.



syrie                    kabinet                comazuipen            coffeeshop                wietpas
alcohol               abortus                homohuwelijk         gezondheid              politiek
binnenland       buitenland           groenlinks               dzesenzestig            progressief
ecologisch        toekomst             gelijkheid                duurzaamheid          links
bnn                     vpro                      avro                          vara 



Waar kunt u ons voor inschakelen?

Bewoners overleg. Het woord zegt het al. U kunt ons inschakelen voor 
overleg tussen bewoners en de gemeente ambtenaren.  Gemeente wil 
graag dichtbij de bewoners staat, 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 aller-
lei info met links naar diverse aanvragen naar de gemeente en andere 
instanties.  

Waar moet u wie voor bellen?

112   voor ugente gevallen en calamiteiten

0900-8844  algemeen politie voor niet urgente zaken

0499 360 360 Gemeentelijke klachten zoals vuil/geluids/stank overlast 
prullenbakken vol, de klikos die mensen niet opruimen etc etc.
Ziet u een kapot stoplicht, omgereden verkeersborden, illegale vuilstort, 
afgewaaide takken, volle vuilnisbak, stoep kapot belt u de gemeentewerf 
Online:   http://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/

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

Op onze website vindt u ook de link naar alle informatie over het buurt-
budget en diverse andere interessante links.

contact info BoW:   330660

Voorzitter@wilhelminadorp-best.nl  Peter Bouman
Secretariaat@wilhelminadorp-best.nl  Frank van der Wal
Penningmeester@wilhelminadorp-best. Harald Moelans
Website:              www.wilhelminadorp-best.nl                                         


