
EDITIE  4e KWARTAAL 2016
Tuinenactie bewoners grandioos succes;

Nieuwe stichting moet sturing geven aan “ons” Wilhelminadorp;

Evenementekalender 2017 in de maak;

Help mee “ons Wilhelminadorp” te verlichten, met een lamp of jezelf.



Mooiste tuienenatie

Op de warme zomermarkt op 19 juni hebben wij de uitslag van de 
mooiste, schoonste en groenste tuinenwedstrijd bekend gemaakt. De 
familie van Elderen is de gelukkig winnaar van de straatbarbecue twv 
500,-- euro geworden. Op 8 juli is door de voorzitter de prijs uitgereikt 
aan de familie van Elderen en op 6 augustus was het dan zo ver en is 
de straatbarbecue gehouden. Een gedeelte van de Kon. Julianaweg en 
Gooselingestraat werd uitgenodigd om samen lekker te barbecuen. Een 
mooie gelegenheid voor de nieuwe bewoners om kennis te maken met 
de buurt. Het is een super mooie dag geworden met stralend weer en 
genoeg eten en drinken voor iedereen. Tevens kregen alle kinderen een 
grote knuffelbeer mee naar huis namens de stichting “needs for chil-
dren”. Het was een enorm succes. De band met de buurt is hierdoor ook 
weer eens extra aangetrokken. 

Het was zo’n enorm geslaagde dag en daarom wil deze buurt vaker een 
buurtbarbecue organiseren. Wist u dat u hiervoor een budget kunt 
aanvragen bij de gemeente? Het aanvraagformulier hiervoor kunt u 
downloaden op de site van de gemeente Best: www.gemeentebest.nl/
buurtbudget. Hier vindt u alle informatie over dit onderwerp.



Op 9 juli jl. is er een overleg geweest met de gemeente en 
bewonersafgevaardigden over de speeltuin bij de Prof. R. Regoutstraat/ 
Titus Brandsmastraat. De volgende punten zijn al aangepakt:
- De schommel is voorzien van een harde mantel, waardoor deze alleen 
als schommel gebruikt kan worden en niet meer als doeltje;

- Één bewoner heeft de sleutel van de prullenbak ontvangen. Nu kan 
deze geleegd worden wanneer dit nodig is. Bewoners kunnen onderling 
afspreken in welke container dit afval kan worden gegooid;

- Het plantsoen kan niet door één bewoner alleen onderhouden worden. 
Dit gaan we samen met het WSD-team doen. Waarbij gelet wordt dat er 
niet te kort wordt gesnoeid;

- De metalen strips om het speeltuintje hebben geen functie en de ge-
meente wil deze verwijderen. Mits er voldoende draagvlak voor is voor 
omwonenden;

- Het hek bij het pannaveldje is verlaagd, zodat deze niet meer als doel 
kan worden gebruikt. 

Er kan helaas geen kunstgras bij het voetbal/basketbalveldje gelegd 
worden, omdat daar geen budget voor is. 
Begin oktober komt er nogmaals een bewonersavond om te evalueren of 
alle gedane inspanning tot gewenst resultaten heeft geleid.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Met name 
de wijkagenten, welzijn Best en gemeente Best afd groen en grijs.



Er is leuke en bruikbare feedback geweest op de afgelopen tocht(en), En 
daarmee wordt geprobeerd wat te doen om iedereen telkens weer te ver-
rassen (en de stuipen ot lijf jagen). Steeds leuker, gekker en vooral enger. 
Eng met een tikkie Brabantse gezelligheid.
Leden betalen EUR 1,50, niet leden EUR 2,50. Als je de avond zelf mee 
wil doen, betaal je bij de start EUR 3,50. (Je hebt wel kans dat je moet 
wachten tot je kunt starten, voorinschrijvingen gaan voor op de plan-
ning.)*
Check de Facebookpagina ‘Spooktocht Best Buurtverniging WD 25’ of 
neem contact op met Sil Beelen, 06-52438037. 

Hulp gevraagd. Wilt u mee helpen?  Er worden mensen gezocht die het 
leuk vinden om enge dingen te maken of te assiteren. Je hoeft geen lid 
te zijn of te worden van de buurtvereniging. Alle hulp is welkom Bel of 
stuur een mail. Zie de website van buurtvereniging www.wd25.nl 



Nieuwe winkels in het Wilheminadorp

Opening van bufkes is een waar succes. Elke dag zie ik de stoeltjes en 
tafeltjes gezellig gevult. Het voorziet in een behoefte bij jong en oud om 
even een broodje gezond te ‘snacken’. 

Op Wilhelminaplein 17 is danimo’s taarten geopend door 2 zusjes met 
een winkel vol chocolade en lekkernijen. Zij organiseren ook kinder-
feestjes en lekkers op maat. 

Op de Kon. Julianaweg gaat in oktober/november een Poolse super-
markt open. Dan zijn alle winkel gevult in ons winkelcentrum. En dat is 
voor Nederlandse begrippen een unieke situatie.

Graag had ik wat geschreven over voortgang van de wig en veiligheid 
verkeersituatie Kon. Julianaweg. Maar helaas laat de gemeente steeds 
andere zaken voor. Never ending story. Erg jammer.

BoW heeft verschillende aanvragen gehad voor onderstaande haken.

Ik wil ook zo’n haak. Aanmelden via dit formulier:
naam:................................................................................................................
Adres:................................................................................................................
tel of e-mail:.....................................................................................................



      Evenementenkalender 
      Wilhelminadorp 2016
 

•	 Halloween,	zaterdag	29	oktober	spooktocht

•	 Sinterklaas,	intocht	zondag	13	november	13.00	uur	kanaal.

•	 Sinterklaas	in	het	winkelcentrum	julianaweg/wilhelmiaplein,
              woensdag 2 december 

•	 Kerst,	zaterdag	17	december	kersttocht	start	17.00	tot	19.00	uur

Actueel overzicht  www. wilhelminadorp-best.nl/evenementen
Evenement aanmelden kan via 0499-330660 of
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl

Kerst 2016 sociale martk, BoW  biedt gratis kramen aan aan mensen 
met zelfgemaakte spullen en sportclubs die gratis hun vereniging willen 
promoten. Aanmelden voor 20 november 2015 via bovenstaand e-mail 
adres. BoW staat er met warme chocomelk en info over onze 
werkzaamheden en vorderingen in de wijk. 



Het bestuur heeft na uitgebreide test de volgende armaturen gevonden 
die vandalisme bestendig zijn en van LED voorzien. De Solar LED is 
afgewezen i.v.m. slechte behuizing. Wilt u uw oude armatuur vervangen 
of een nieuwe plaatsen? Vul dit formulier in:

Welke informatie hebben we nodig?

naam____________________________________________________

adres ____________________________________________________

tef/mob__________________________________________________

e-mail __________________________________________________

Ik ga akkoord met eigen bijdrage van 25,- (lamp twv 139,50) en zorg zelf 
voor veilige aansluiting aan mijn woonhuis. Max 2 per woning.
BoW is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade. Dit formulier geheel 
invullen en ondertekend inleveren bij de Bloemerie Kon. Julianaweg 31

Handtekening



Samen sterk aan het werk

afgelopen woensdag 21 september vond een historisch ontmoeting 
plaats in de Kadans van bijna alle groeperingen die het Wilhelminadorp 
rijk is zoals: scholen, kerken, gemeente, buurtverenigingen, carnavalsve-
reniging en scouting Ook bewonersoverleggen Bata en Kantonier waren 
uitgenodigd. 

Helaas kon niet iedereen er die avond bij zijn. Na een hele pittege ver-
gadering vol info was iedereen het er over eens:  “Ons Wilhelminadorp” 
moet sturing hebben van een onafhankeljke stichting. Immers de school 
is niet het geschikte medium om de winkeliers aan te sturen, de drie 
bewonersoverleggen gaan niet de kerken aansturen en de scouting geen 
carnaval organseren enz. Maar toch hebben allen een grote overlap. En 
is de wens voor betere communicatie en samenwerking groot.

Resultaat is dat er een groep wordt opgericht met afgevaardigden van 
alle groeperingen die contacten onderhouden met alle betrokkenen. Zij 
gaan o.a.:

 - De evenementen kalender voor  het Wilhelminadorp onderhouden;

 - Communiceren met de bewoners digitaal en papier.

Voorlopig houdt bewonersoverleg Wilhelminadorp de regie.  Ook hier 
zijn vrijwilligers voor nodig. Wilt u zonder al te veel verplichtingen en 
onnodige vergaderingen mee helpen. Meldt je aan bij; Peter Bouman
 06-5356 2479 of stuur een e-mail naar:
 samensterk@wilhelminadorp-best.nl 



Alleen loop je misschien sneller maar samen kom je verder! Is de 
bekende uitspraak. Elke vereniging zoekt naar een of meerdere mensen 
om te helpen. Hier hoeft niet ernorm veel tijd in te gaan zitten. Je kan 
bijvoorbeeld: 
1 avondje    meehelpen met de spooktocht of een facebookpagina bij 
houden, of een tocht opbouwen, of ergens koffieschenken. Gewoon 1 
uurtje samen iets doen voor jezelf en de                gemeenschap.



WINKELEN

Pak de fiets! 

Uit gemak en gewoonte nemen we vaak de auto. Jammer, want dage
lijkse kleine boodschappen kunnen heel gemakkelijk op de fiets gedaan 
worden!

Doe tijdens de actieperiode uw boodschappen op de fiets en maak kans 
op leuke prijzen!

Doe uw boodschappen op de fiets. Koopt u iets bij een deelnemende 
winkelier en laat dan bij het afrekenen uw fietssleutel zien. U krijgt 
dan een actiesticker die u op de spaarkaart plakt. Met zes stickers is de 
spaarkaart al vol. Lever uw volle spaarkaarten uiterlijk 5 november in bij 
één van de deelnemende winkeliers. U maakt dan kans op een van de 
vele prijzen. 

Actieperiode
De actieperiode loopt van 17 september tot en met 29 oktober 2016.
De deelnemende winkeliers herkent u aan de raamposter.

Prijzenpakket
Hoofdprijs is een fietsenpakket ter waarde van € 300,- 
Verder zijn er veel andere prijzen en cadeaubonnen te winnen. De 
prijzen worden beschikbaar gesteld door de gemeente en deelnemende 
winkeliers. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Door mee te doen met deze actie laat u zien dat u aandacht heeft voor 
een duurzaam milieu. En iedereen weet het: fietsen is gezond. Laat de 
auto daarom staan als het kan. Dat is ook nog eens goed voor uw porte-
monnee. Bedankt voor uw deelname! Gemeente Best



Gezien de slechte staat waarin de 
gearceerde straten zich nu bev-
inden, hebben wij als Bewoners-
overleg de taak op ons genomen 
dit te inventariseren, en bij de 
gemeente inzichtelijk gemaakt 
zodat we het niveau gelijk kun-
nen trekken met de rest van de 
wijk, en de andere wijken in Best 
die er veel netter uit zien.
Zie tekening waarin rood 
gestreept om welke straat en 
stoepdelen het gaat. Daarbij 
ook in blauw een mogelijke 
plaats waar de stoep zou kun-
nen komen liggen die nu door 
de speeltuin loopt. De groene 
omlijning van de speeltuin is een 
voorstel om het geheel veiliger te 
maken voor de kinderen.

Draaiboek beknopt kersttocht 17 dec 2016
9:00u Start met opbouwkramen Ptr. Bleijsstraat
13:00uur start kerstmarkt div sociale kramen voor vereningen en
particulieren
16:30uur start kersttocht
19:30uur einde kersttocht
20:00uur kerstsamenzang van alle koren
20:30uur einde activiteiten
20:00-21:00uur opruimen kramen
Antonius in Beweging, Protestanse kerk, Antonius, Winkeliers, Koren,
Bewonersoverleg Wilhelminadorp, Scouting Frama en de Paersacker.
Meer info via
Jan van Nistelrooij 0499-399124
Peter Bouman 0499-330660
info@wilhelminadorp-best.nl



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. 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 diverse aanvragen bij de gemeente en andere 
instanties.  

Wie  moet u waar voor bellen?
112     voor spoedeisende gevallen
0900-8844   algemeen nummer van politie voor niet urgente zaken
14-0499    de gemeente belt u voor klachten zoals: vuil-, geluid-, 
en stank overlast, volle prullenbakken, niet opgeruimde klikos. kapot 
stoplicht, omgereden verkeersbord, illegale vuilstort, afgewaaide takken, 
volle vuilnisbak, kapotte stoep. U kunt uw klacht ook online melden: 
http://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/

Heeft u een vraag over het buurtbudget voor bijvoorbeeld een zitbank,  
speeltoestel,  honden uitspeelveld of een ander idee waarmee we samen 
de leefbaarheid in onze 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:   0499-330660

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


