
EDITIE  2e KWARTAAL 2015
Deze maand weer veel activiteiten in het 
Wilhelminadorp zoals de wandel4daagse, 
het muziekspektakel op het plein speciaal 
voor vaderdag en het 75 jaar bestaan van 
de Antoniuskerkparochie.

Investeren in ons dorp. Hoe doen wij dit?



Graag willen wij, als bewoners overleg Wilhelminadorp, investeren in 
het Wilhelminadorp. Hoe doen wij dit? Door stoepen aan te pakken, 
speeltuigen op te knappen, klachten op te lossen en de veiligheid te bev-
orderen.

Projecten die we nu onderhanden hebben zijn:
1. Overlast (oudere) jeugd op diverse speelveldjes.
2. Kapotte stoepen repareren. Her en der.
3. te grote bomen verplaatsen. Alexanderpark L.Verstrijdenstraat.
4. Overlast lichtreclame dimmen. Spoorzone.
5. Nieuwe projecten opstarten.

Overlast?

Best kan best gemoedelijker! Het bestuur van BOW heeft samen met de 
wijkagente Miranda Vughts gekeken hoe we de leefbaarheid op diverse 
speelveldjes kunnen verbeteren. Laatste project is het speelveld tussen 
Brandsmastraat en Regoutstraat onder de hoogspanningsmasten. Zo 
nodig komt er een jeugd werker assisteren. Het probleem is intimider-
ende jeugd die vooral de kleintjes, maar ook de oudere inwoners, te vaak 
met een grote mond hun puberende gevoelens meent moeten uiten. Ou-
deren hebben hier vaak begrip voor. Immers zij zijn vroeger ook puber 
geweest. Maar de kleintjes komen huilend thuis. De politie gaat nu vaker 
kijken en de overlast veroorzakers op hun gedrag aanspreken zodat de 
balans tussen lekker spelen en herrie voor iedereen leuk blijft.

H E L P   !

Hoe kunt u als burger hierin helpen?  Gewoon door overlast te melden 
op 0900 8844. Dit kan helaas alleen in kantoortijden. Na kantoortijden 
liefst een e-mail sturen naar miranda.vugts-van.dooren@politie.nl 
Zij kan dan alle meldingen verzamelen en zo handelend optreden. Als 
burger helpt u NIET door boos te blijven. Dezelfde puberale grote mond 
te hanteren, kopstoten uitdelen en opkroppen. Leefbaarheid is een groot 
goed waar we blijvend aan moeten werken met z’n allen.



Een ander soort overlast is kapotte stoepen, lantaarnpalen, hagen, speel-
tuigen etc. Landelijk hebben gemeente een CROW blaadje. Daar kan 
je kijken of het een kleine melding is of een groot project. Dit handvest 
is simpel te bekijken  op onze website. Zie www.wilhelmi nadorp-best.
nl klik op  meldingen en gemeente Best. Kijk eerst op de CROW pdf in 
welke categorie uw klacht valt.

Hondenpoep is ook een enorme bron van irritatie die de leefbaarheid in 
onze mooie wijk heel erg aantast. Het varieert van niet opruimen tot ge-
brek aan voldoende prullenbakken en uitlaat mogelijkheden tot en met 
blaffende honden. De hond kan er niets aan doen. Baasjes aanspreken 
meestal ook niet. Ook hier weer gewoon het meldings formulier invul-
len. Niet 1 keer maar iedere keer. De politie kan dan simpel de vaste 
probleem veroorzakers traceren en zo de juiste persoon bekeuren. U 
helpt niet door boos te blijven en uiteindelijk heel kwaad te reageren en 
op iedereen te mopperen in onze wijk behalve de veroorzaker.

Hier enkele leden van het Bestuur 
van BoW in gesprek met wijk-
agenten, enkele omwonende en 
jeugd. Over hoe te handelen bij 
overlast. Hoe leuk te spelen. En 
hoe de gemeente in samenwerk-
ing met alle betrokkenen een rol 
kan spelen als bemiddelaar via een 
jeugdwerker.



Mooi natuurlijk Wilhelminadorp

Wilhelminadorp is mooi groen. Als bloemist kan ik genieten van de 
natuur. Heel jammer vindt ik die tuinen die vol stoeptegels liggen. Ik 
veeg graag het herfstblad weg om het hele jaar te kunnen genieten van 
al het groen. Groen geeft rust, zuurstof, haalt schadelijk stoffen uit de 
lucht. Beton en geïmpregneerde houten schuttingen zijn onrustig, geven 
schadelijke stoffen af. Kleine vogels verdwijnen, alleen grote vogels 
blijven en schijten alles onder. Gelukkig is de gemeente ook grote voor-
stander om zoveel mogelijk groen in ons dorp te plaatsen. Daar waar de 
bomen te groot worden voor een te kleine straat zullen we samen voor 
een mooie oplossing moeten zorgen. Het aantal bladkorven blijft het-
zelfde. De plaats kan zo nodig wel anders. Ook het plaatsen van nieuwe 
prullen-bakken wordt door het BoW samen met het GOEB aangepakt. 

Hier een mooi voorbeeld van achterstallig onderhoud. Peter Bouman 
wijst een overwoekerd bord aan  van een honden uitlaat strook. Waar 
ook (nog) geen prullenbak staat voor de netjes opgeraapte uitwerpselen.

Actie: http://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/



Ergenis no 6.

Kliko’s zijn en blijven ook en bron van overlast. Vooral ‘s zomers is het 
een stank probleem. Ook de zwerf  kliko’s die men te laat of in het geheel 
niet opruimt zijn een grote bron van irritatie. Hoe hoort het? Gewoon je 
kliko op eigen terrein houden. Dus niet in de pad laten staan of  bij de 
buren vlak onder de raam. 

Groot mega project. Wat nu?

Nieuwe projecten die te groot zijn zoals de aanpak van hele straten kun-
nen niet door 1 bewoner aangevraagd worden. Hier moet voldoende 
maatschappelijk draagvlak voor zijn. Hoe kun je dit bewerkstelligen? 
Door gezamenlijk een groot project op te starten door een goed onder-
bouwd plan met veel handtekeningen verzameld in te dienen bij de 
gemeente via BOW. Een voorbeeld ziet u hier: Enkele A4-tjes volstaan 
liefst van zoveel mogelijk mensen die rondom het project wonen.

Graag wil men uw mening hierover om ermee naar de gemeente te stap-
pen. Zo kan de gemeente zien dat er voldoende draagvlak is en goede 
maatregelen nemen.  Een voorbeeld van een handtekeningenlijst :

Wij willen graag het ...... gerealiseerd zien onze straat/project....... dd......

Voornaam   achternaam  handtekening
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________
_______________     ____________________ ___________________



      Evenementenkalender 
      Wilhelminadorp 2015
 

•	 Avond	wandel4daagse	voor	de	jeugd	9-12 juni

•	 Vaderdag,	muziekfestival	20 juni 2015 Pasar Rame

•	 Rommelmarkt	26 september protestanse kerk

•	 Herfstfair,	3 oktober 2015 gezellige kraampjes

•	 Sinterklaas,	2 december 2015 Woensdag middag

•	 Kerst,	Zaterdag	19 december 2015 kersttocht 17u

•	 Eindejaarsactie	31 december 2015 Vuurwerk

Avond4daagse 2015 dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni. 

Wie doet er weer mee dit jaar? Dit jaar is het thema; Loop voor een wens 
en doe mee. Inschrijven voor 6 juni bij Gemma van Samenspel en al 
ruim 600 deelnemertjes doen weer mee. Voor meer informatie zie  
www.wilhelminadorpbest.nl/agenda.htm. 

Bij Erwins Bookstore, Bloemerie-Best, Choco en Zoet komen verzamel-
bussen voor plastic doppen. Deze doppen gaan naar de blindengeleiden-
hond organisatie om ‘de wens van’ in vervulling te laten gaan. Spaart u 
ook mee? 

U kunt voor de 4 daagse nog aanmelden . Voor meer informatie kunt u 
bellen met 0499-399596, of mailen naar  wilhelminadorp@onsmail.nl.

Vaderdag actie in het winkelcentrum.

Zaterdag 20 juni is er een muziekspektakel met medewerking van 
Dansgroepen uit Best en Pasar Rame, de zomerfair van10:00u-17:00u in 
kramen rondom het Wilhelminaplein. Laat je weer verassen!



BOW ROEPT OP

Wij van het Bewoners Overleg Wilheminadorp hebben heel hard door-
gewerkt in ons mooie dorp. Enkele projecten zijn opgestart. Zo is er een 
verkeersmeting geweest op het plein/julinaweg/action.  En wordt de 
overlast en achterstallig onderhoud bij diverse speelveldjes goed aan-
gepakt. Zowel door bewoners als BoW, politie en jeugdwerkers.

Zijn er flink wat foto’s gemaakt van problemen en besproken met diverse 
betrokkenen. Deze klachten gedeponeerd bij de gemeente.

En hebben we een gesprek gehad met volledig college van B & W. Deze 
hebben belooft om kleine mankementen direct op te lossen en grote 
projecten in te plannen. Wethouder John komt persoonlijk langs.

Waar kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt?
1. Liefst per e-mail info@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: 

________________________________________________________



ALLEZ
ALLURE
AMBER
CLAUSTROFOBIE
DAHLIA
DECAAN
EVIDENT
FEILEN
GEWEEN
HELPSTER
HINNIKEN
JAARLOON
LEVEREN
LOKET
MAINZ
MASKER
MERCI
ONHERBERGZAAM
ONTWAPENEN
PASSANTEN
POCHHANS
REBEL
SLOERIE
SOLIST
TALIE
ZAAK



Beste Wilhelminadurpers

Vruger wilde ons jong ok wel ins un papierke van de Belga op de stoep 
gooien, maar dan viet ik ze bij zun ore. Da hurt zo nie, zin ik dan. Als 
onzen Hannes ze de zag doen dan kregen ze ok op hun fallie, maar hij 
moest er alted nog wa krachtigs bij zegge. De was niet altijd zo netjes, 
mar ut hielp wel.

Toch skon bedocht de un hilleboel miensen   samen gon skonmaken.
Zullen we dan mar zurgen da de ok zo bleft
Anders moette nie verskiete als onze Hannes ok jouw orre is vast komt 
vatte.

Ge bent gewaarskuwt!!

Ik durf er ok um te wedde de ouw moeder de zo nie aangeleerd hi. Skon 
opruime zal ze wel gezeed hebben, in de vullisbak. En zo hurt ut.
O ja, en plek nie overal van diee smerigge kaugum op. As ut werm wordt 
en ge gaot erop zitte, dan plekte gewoon vaest. En dan gao ik ook me die 
miens hierboven praeten....
Nie netjes, mar de gebeurt vaneiges.

Groetjes van un proper vrouwke wa ut nie zie zitte om tegen jouwe troep 
an te keke.

Zoals ge ziet, mag ik bleijve van ut neij 
bestuur.   Menne keijk op wa er zo gebeurt 
is skon, zo zinne ze de.  Nou dan zak nog 
is wa zegge.  Waarum moet het toch al-
zeleven zonne troep zijn in de straoten.
Overal ziedde lege blikskes en bekskes van 
de friettent of de shoarmatent.
Des toch nie noddig. Er staon bakken zat. 
Gooit oewe rommel daor dan in.



Nieuwe ontwikkelingen in ons winkelcentrum Wilhelminadorp.

75 jaar Antoniuskerk.

Op 28 juni 2015 gedenken we tijdens een feestelijke Eucharistieviering,  
dat het 75 jaar geleden is dat de Antoniuskerkparochie werd gesticht  en 
dat precies  65 jaar geleden de Antoniuskerk in gebruik werd genomen. 
De H. Mis begint om 11.00 uur. Diverse koren en het Sint Odulphus-
gilde verlenen hun medewerking aan deze bijzondere viering.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze jubilea mee te komen te 
vieren.  Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een 
kopje koffie te ontmoeten. Er is een tentoonstelling bestaande uit vele 
oude foto’s en ander documentatie materiaal van het kerkgebouw en de 
parochie. De tentoonstelling is te bezichtigen na de jubileumdienst van 
28 juni, en de gehele week in de ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur en 
op zondag 5 juli na de dienst van 11.00 uur.   Mocht  een kleine groep 
mensen graag op en ander tijdstip de tentoonstelling willen bezichtigen 
kan daarvoor een afspraak worden gemaakt met de koster Corry Leer-
makers tel.374027.

Videocorner stopt na 25 jaar!

In dit pand zit nu Delice, een Marokkaanse eetgelegenheid. Heerlijke 
marokaanse lekkernijen voor bij de koffie. Maar ook voor een lekker 
broodje kip of een kapsalon bent u aan het goede adres. Alles wordt vers 
bereid. En elke dag vers brood. 

De Hippe Kippen (kinderkleding, sierraden, house and deco en special 
gifts)  hebben een plaatsje in de Bloemerie Best aan de Julianaweg 31. 

Beste keus wordt outlet

Beste keus verhuist de dure hifi verkopen naar Den Bosch en start een 
outlet store. Nu al een groot succes. Bestekeus.nl wordt OUTLET in Best 
In 1998 begon de opkomst van het internet waarna wij, 2 compagnons, 
zijn begonnen met de online verkoop telefoontoestellen en fotocamera’s. 



vervolg Bestkeus.nl
Vanuit onze garage en woonkamer zijn toen veel pakketjes verzonden en 
was het na ca. 2 jaar tijd om de overstap te maken naar een kantoorpand.  
Op de Industrieweg in Best is de naam BesteKeus.nl online gevestigd. 
Enkele jaren daarna bleek een winkelpand noodzakelijk en zijn wij 
verhuisd naar de Koningin Julianaweg 31b om de audio tak van ons 
bedrijf te promoten en te vergroten. BesteKeus.nl is daarlangs al 15 jaar 
een gerenommeerde naam in de online  business. Landelijk voorzien wij 
vele consumenten van een brede variatie van artikelen van tandenbor-
stel tot complete koel / vrieskasten, en van telefoonhoesjes tot tuin- en 
keuken-apparatuur. Na vele jaren als High- en Audiozaak te hebben 
gefungeerd op de Koningin Julianaweg, is er besloten om deze tak onder 
de naam Audio Expert in Den Bosch te vestigen in het centrum. Met 
‘t verdwij-nen van het merendeel van de middenstand op gebied van 
elektronica in Best zien wij kansen om voor u de toeleverancier te gaan 
worden voor alle consumenten artikelen. Daar ons assortiment online 
(www.bestekeus.nl) vele malen groter is dan wij momenteel in onze 
winkel kwijt kunnen, is de winkel ingericht met een kleine greep uit ons 
assortiment. Retouren vanuit de online winkel, waarvan de verpakking 
niet meer verkoopbaar is, zullen worden uitgestald en tegen gereduceerd 
tarief worden verkocht , vandaar het OUTLET concept wat wij willen 
gaan brengen. Daarnaast zal uiteraard het volledige assortiment bestel-
baar blijven voor afhaling in onze winkel. Kom gerust een kijkje nemen.



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: secre-
tariaat@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                                         


