
EDITIE  4e KWARTAAL 2017



Nieuw digitaal platform
De gemeente Best wil investeren in een nieuw interactief digitaal plat-
form. De bedoeling van dit platform is dat zowel bewoners als vereni-
gingen iets kunnen posten op deze publieke website. De website is te
verglijken met Nextdoor, Facebook, Veiligebuurt etc. In dit geval heeft 
de gemeente Best de regie over de website.

De gemeente zal op deze site mededelingen plaatsen. Tevens wil men op 
de site gaan werken met buurtverbinders. Dit zijn actief betrokken be-
woners. Zij kunnen geheel zelfstandig projecten opstarten, items posten,  
vragen stellen aan de gemeenschap etc.. 

Wil jij buurtverbinder worden? Alle informatie hierover is te lezen op: 
• https://www.hierinbest.nl
• https://www.gemeentebest.nl/bewonersparticipatie

Zie je voor jou wel een actieve rol weggelegd, maar niet als buurt-
verbinder? Word dan buurtsupporter!

Je kunt je  aanmelden voor zowel buurtverbinder als buurtsupporter bij:
    Peter de Leeuw via p.de.leeuw@wbo.nl of
    Gaby Jansen via indewijk@gembest.nl



Achterpadverlichting
Na uitgebreid testen, hebben we een armatuur gevonden die vandalisme 
bestendig is en voorzien is van LED. Wilt u uw oude armatuur vervan-
gen of een nieuwe plaatsen? Vul dan onderstaand formulier in:

Welke informatie hebben wij nodig?

naam____________________________________________________

adres_____________________________________________________

telefoonnummer____________________________________________

e-mail____________________________________________________

handtekening ______________________________________________

Ik ga akkoord met een eigen bijdrage van 25 Euro (lamp t.w.v. 139,50 
Euro) en zorg zelf voor veilige aansluiting in het pad achter of aan de 
zijkant van mijn woning. 
Het bewonersoverleg is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
Dit formulier kunt u ingevuld en ondetekend inleveren bij 
Peter Bouman, Kon. Julianaweg 31.



Donkere Dagen Offensief
“Iedereen extra alert”
Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal 
de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, in-
brekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden en extra 
energie te steken in het opsporen van daders.

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van 
een woninginbraak. Bijvoorbeeld door te zorgen voor degelijk hang- en 
sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als u weggaat. Goed hang- 
en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans 
op een inbraak met maar liefst negentig procent! 

Licht zet inbrekers in het zicht! Inbrekers zijn in de wintermaanden 
het meest actief in de vooravond. Want als het ’s avonds donker is en er 
brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat 
er niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- 
en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. 

Ook politie partners, zoals gemeenten en Openbaar Ministerie zetten in 
de donkere dagen een extra tandje bij. Daarnaast zijn de ogen en oren 
van alle inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan de 
politie te melden. 80 % van de woninginbraken wordt opgelost door 
de oplettendheid van burgers. Inwoners kennen hun buurt immers het 
beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen 
kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet ver-
trouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. 

De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt 
kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie 
melden.



Preventietips donkere dagen: 
• Plaats inbraak werend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-        
sterkeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de 
sleutels op, ook al bent u maar even weg.
• Zorg voor voldoende zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere 
uren de verlichting bij uw toegangsdeuren.
• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten 
mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug te 
keren in een donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om de woning 
juist kan helpen om inbraken te voorkomen.
• Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.
• Zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met 
name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!
• Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt 
thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt? Bel dan 
direct de politie. 

Bij spoed of heterdaad belt u direct 112 en anders 0900-8844. 
Let erop hoe verdachte personen eruit zien en in welke richting ze 
vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het 
merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang 
om zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker heeft slechts enkele 
minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw 
melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. De 
politie benadrukt: liever een keer teveel gebeld, dan één keer te weinig!

Op politie.nl, thema Woninginbraak vindt u nog meer tips. 
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!



Resultaten BoW in 2017
Nu het einde van het jaar nadert, blikt het Bewonersoverleg Wilhelmina-
dorp terug op wat we afgelopen jaar hebben bereikt. Hierbij een over-
zicht van de resultaten:

• Korting voor bewoners op achterpadverlichting middels subsidie.
• Veiliger verkeerssituatie bij schoolzone basisschool de Paersacker. 
• Gekleurde markeringen naast de Kon. Julianaweg en Hendrikstraat.
• Aandacht bij de gemeente voor verbeteringen in de spoorzone.
• Aan tafel omtrent uitbreiding vliegverkeer Eindhoven Airport. 
• Actieve gesprekspartner omtrent toekomstplannen Wig en Kadans.
• Op 16 februari werd info avond met ‘Best Duurzaam’ georganiseerd.
• 12 juni vond een openbare vergadering plaats van BoW in de Kadans. 
• Op 20 mei maakte BoW een wandeling door het Wilhelminadorp met 
gemeenteraadsleden, om ze een goed beeld te geven van wat er allemaal 
speelt in de wijk en welke zaken nog aandacht behoeven. 
 • Extra parkeerplaatsen in de Joh. Brouwerstraat gerealiseerd.

Bow zoekt vrijwilligers
Vindt u bovenstaande resultaten inspirerend? Wilt u meer betrokken 
zijn bij de toekomst en de vormgeving van ons Wilhelminadorp? Sluit u 
dan aan bij het BoW als vrijwilliger. Samen kunnen we nòg meer be-
reiken! 

Het bewonersoverleg Wilhelminadorp is op zoek naar een secretaris en 
een algemeen bestuurslid. Voor onderandere de website te actualiseren.

Iedere 2e vrijdag van de maand vergaderen wij. Hiervan zijn jaarlijks 
twee vergaderingen openbaar.

Meer informatie of aanmelden? U vindt onze contactgegevens op de 
laatste pagina van dit boekje. De andere vrijwilligers heten u van harte 
welkom! 



Bestemming Wig en Kadans
In een vorige editie hebben we gevraagd om mee te denken over de 
invulling van de Wig, aangezien dat pand leeg staat. Inmiddels wordt 
er hard gewerkt aan nieuwe plannen, mede met inbreng via het BoW. 
Hierbij een overzicht van de stand van zaken: 

Na het afwegen van een aantal scenario’s heeft de gemeente een voorkeur 
voor verkoop van de Wig aan een woningcorporatie met als voorwaarde: 
wonen, gecombineerd met ontmoeten en zorg. Dit zou samen met 
WB (Welzijn Best, voorheen Welzijn Best Oirschot) ingevuld kunnen 
worden. Ook is gesproken over de rol van WB in het ‘ontmoeten’ en de 
toekomst van de Kadans. De combinatie in zowel de Wig als de Kadans 
blijkt moeilijk in te vullen. WB wil ‘ontmoeten’ invullen in de Kadans.

Namens bewoners zijn zorgen uitgesproken, zoals parkeerproblemen 
en het rooien van bomen wanneer deze plannen tot uitvoer zouden 
komen. Dit wordt meegenomen en binnenkort zal WB de ‘krijtplannen’ 
aangaande de Kadans presenteren. Doel: checken van de huidige ideeën, 
daarna deze eventueel bijstellen en uiteindelijk een breed gedragen plan 
presenteren. Daarin krijgt een huiskamer de centrale rol, met daarnaast 
zaalverhuur. Hiermee lijkt in de behoeften in de wijk te worden voor-
zien. Belangrijkste behoefte blijven huisarts, tandarts, apotheek, prikpost  
e.d.

De gemeente neemt geen besluit over de Wig tot de plannen voor de 
Kadans vaststaan. Route vanaf nu: 
1) 28 november presentatie krijtplannen van WB
2) Daarna gaat de gemeente met WB in gesprek
3)  Daarna  gaat gemeente in gesprek met WB en bewonersoverleggen 
van Batadorp, Kantonier en Wilhelminadorp. Zij bepalen samen hoe 
verder met De Wig en bespreken van het huidige gebruik. 
4) als duidelijk is wat de plannen van WB voor de buurt opleveren 
neemt de gemeente een besluit over De Wig. 



Evenementenkalender 
Wilhelminadorp 2017
 

• Sinterklaas, woensdag 2 december Plein en Julianaweg

• Kersttocht zaterdag 16 december 17u - 19u St. Jozefstr.

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

Evenementen kunt u aanmelden via 0499-330660 of
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl



Overlast vliegverkeer
Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van ons land, mag door-
groeien tot 43.000 vliegbewegingen in 2020. Als de huidige trend door-
zet, zal het weinig moeite kosten om dat aantal te halen. Maar hoe moet 
het verder na 2020? Het onderwerp staat weer volop in de actualiteit nu 
zowel in de Brainport Actieagenda als in het nieuwe regeerakkoord al 
een voorzichtig voorschot is genomen op verdere groei van Eindhoven 
Airport. Topman Michael O’Leary van Ryanair, de belangrijkste gebrui-
ker van Eindhoven Airport, wil groeien en zet druk op de ketel door 
vluchten te verplaatsen. Schiphol wil vakantievluchten overhevelen naar 
de regionale vliegvelden. Maar verdere groei van Eindhoven Airport is 
geen vanzelfsprekendheid. Omwonenden en milieugroepen roeren zich. 
De belangen van economie en leefomgeving botsen. Welvaart is geen 
welzijn.

Daarnaast zorgt defensie voor overlast met nachtelijke (schiet)oefenin-
gen en vluchten. Ondertussen slibben de wegen dicht en zijn lucht- en 
geluidsvervuiling aan de orde, met alle gevolgen van dien.  De vraag is 
of wij moeten opdraaien voor de aandeelhouder Schiphol om de overlast 
daar te beperken. Meer informatie is te lezen op: https://bvm2.nl

Jan Hendrickxstraat
Na veel onderhandelen en gesprekken met bewoners, BoW en gemeente 
zijn er 5 parkeervakken bijgekomen. Nu de extra bomen nog.



Prijspuzzel



Horizontaal: Verticaal:
1. Rotje 1. Obligatie
7. Buurthuis in Wilhelminadorp Best 2. Groente
12. Rivier in Polen 3. Radon (afk.)
13. Id est (afk.) 4. Golvende beweging in stadion
14. Ingenieur (afk.) 5. Plaatsnaam
15. Paling 6. Seizoensdecoratie
16. Rechterlijke machtiging (afk.) 7. Beginsel
18. Intentie 8. Ledemaat
22. Golfterm 9. Voorzetsel
24. En omstreken (afk.) 10. Voorzetsel
25. Bedrag 11. Ar
26. Dierengeluid 17. Orgaan
27. Handwarm 19. Gehoororgaan
29. Treksluiting 20. Omroep
30. Schuifbak 21. Voegwoord
31. Ijshut 23. Korrelig
33. Heet 26. Meedogend
35. Overdenking 28. Gooi
39. Mij 30. Noot
40. Muziekinstrument 32. Gravure
42. Rund 33. Beoordeling
43. Uitroep 34. Vogel
44. Ijzer (afk.) 36. Berisping
45. Geheugenkaart 37. Lidwoord (Frans)
46. Koolzuurhoudende drank 38. Geheimschrift
47. Bloedverwanten 41. Vaartuig
48. Tennessee (afk.) 44. Frequentiemodulatie (afk.)
49. Vochtig 46. Rust
51. Commando 50. Lokspijs
52. Trademark (afk.) 53. Hoeveelheid (afk.)
54. Verdwijn 55. Openbaar vervoer (afk.)
55. Voorzetsel 56. Meisjesnaam
59. Roofvogel 57. Twist
60. Verzachting 58. Ouderwetse maat
63. En andere (afk.) 59. United Nations (afk.)
64. Nederland (afk.) 61. Sleutel (Frans)
65. Wens 62. Soort verlichting
69. Raad 65. Pels
72. Bergplaats 66. Noot
73. Ego 67. Nederlands kampioenschap (afk.)
74. Geschenk 68. Benaming
75. Intensive care (afk.) 69. Vat
77. Nimf (Gr. Mythologie) 70. Identiteit (afk.)
79. Voorzetsel 71. Part
80. Warme drank 72. Helder
84. Onderwijsvorm 74. Koud
85. Lidwoord (Frans) 76. Eens
86. Waxinelichtje 77. Inval

78. Lid
81. Rund
82. Drank
83. Electro Magnetische Compatilibeit (afk.)

De oplossing kunt u tot 15 december 2017 insturen via mail:
natascha@wilhelminadorp-best.nl of sms/whatsApp 06-33804893.
Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 25 Euro verloot.



Wat doen wij?
Bewoners overleg. Het woord zegt het al. U kunt ons inschakelen voor 
overleg tussen bewoners en de gemeente ambtenaren. De gemeente wil 
graag dichtbij 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 gemeente en andere instanties.  

Wie  moet u waar voor bellen of mailen?
112     voor spoedeisende gevallen
0900-8844   algemeen nummer van politie voor niet urgente zaken
wijkagent mail: miranda.vugts-van.dooren@politie.nl
14-0499    de gemeente belt u voor klachten zoals: vuil-, geluid-, en 
stank overlast, volle prullenbakken, niet opgeruimde afvalcontainers, ka-
pot verkeerslicht, omgereden verkeersbord, illegale vuilstort, afgewaaide 
takken, volle vuilnisbak, kapotte stoep. U kunt uw klacht ook online 
melden: www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten

Heeft u een vraag over het buurtbudget voor bijvoorbeeld een zitbank,  
speeltoestel,  honden uitlaatveld of een ander idee waarmee we samen de 
leefbaarheid in de wijk kunnen vergroten? Stuur dan een mail naar: 
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 Bewonersoverleg
Informatie Bewonersoverleg Wilhelminadorp: 0499-330660
Voorzitter@wilhelminadorp-best.nl  Peter Bouman
Penningmeester@wilhelminadorp-best Harald Moelans
Secretariaat@wilhelminadorp-best.nl   

Bewonersoverleg website: www.wilhelminadorp-best.nl                                    


