
EDITIE  2e KWARTAAL 2016

Investeren in ons dorp. Hoe doen wij dit en wat kunnen we doen?

Verkeersveiligheid verbeteren bij de school en de winkels.
Meer groen en minder grijs in de tuinen voor beter grondwater.
Zelf besturen, gewaarworden van onzelf en onze omgeving.
Burgers bewust maken dat zij nu zelf aan zet zijn om.....



Het wilhelminadorp kan en moet groener!

Het begon allemaal toen iemand tegen mij zei dat er de laatste tijd al-
leen maar grote vogels zaten. Van die kauwen en bijna geen enkele mus 
meer. Terwijl ik daarop ging letten werd ik bewust hoeveel mensen er 
zijn die hun tuin volledig bestraat hebben. Behalve dat dit niet zo fraai 
oogt, werkt het ook door in de natuur en uiteindelijk het welzijn van de 
mensen. De regen gaat recht het riool in i.p.v. in de natuur. Geen bomen en 
struiken = geen insecten. Geen voeding = geen vogels. Geen natuur = geen 
leven. Zowel voor plant, dier als mensen. Daarom hebben wij als bestuur 
besloten om de inwoners van ons Wilhelminadorp bewust te maken van 
onze groene wijk. En dan vooral hoe krijgen we alles mooi groen? Zodat 
het weer een gezonde en fijne wijk wordt. Honderden zakjes bloemenzaad 
zijn er uit gedeeld tijdens de lentemarkt. Met als hoofdprijs een straat 
BBQ. 
Maar de echte hoofdprijs is natuurlijk wie er in de groenste straat mag 
wonen. De gemeente omarmt dit. Groen werkt namelijk rustgevend. Groen 
zorgt voor gezondere mensen. Groen is leven.

Het GoeB doet het Goed

Spreekt dit u aan? Het GoeB (overkoepelende organisatie die alle Bo’s 
(dat zijn er 15) in Best aanstuurt zoekt bestuursleden. Na 6 jaar is Ad als 
voorzitter aftredend en ook voor de secretaris is een vacature. Wilt u ons 
Dorp aansturen? Opbouwen? Verbeteren? Nu is de kans om er richting aan 
te geven. Stuur ‘n mail naar info@wilhelminadorp-best.nl voor info.



Cursus omgaan met hangjongeren.

Op 9 Mei jongstleden is er een workshop geweest over hoe om te gaan met 
hangjongeren. En is overlast wel overlast?
 
Dit was na aanleiding dat bij de action speeltuin soms jongeren en 
dronken mensen tot laat in de nacht overlast bezorgde. Wat heeft geleid tot 
onvrede onder de buurtbewoners. Bewonersoverleg heeft toen bemiddeld 
samen met gemeente Best met Welzijn, Wijkagent en diverse betrokkenen 
van Regoutstraat, Bransmastraat en Julianaweg.

Op de vervolg avond kamen nogal wat bewoners, winkeliers en enkele 
bestuursleden van bewonersoverleg Wilhelminadorp in de Kadans. De 
workshop werd gegeven door Jeroen Meijer, jongerenwerker werkzaam 
bij jongerencentrum Todo in Best. Hij heeft ons uitgelegd hoe je  het beste  
jongeren en oudere personen, die overlast bezorgen, kunt benaderen om te 
vragen of het misschien wat rustiger kan of wat stiller.

Zo werd ons verteld dat:
1. Communicatie het belangrijkste is.
2. Speel geen toneelstuk, ben jezelf, zonder bang of kwaad te worden.
3. Durf je kwetsbaar op te stellen (zeer moeilijk) maar het werkt.
4. Luister naar de jongeren zoals je wil dat er naar jou geluisterd wordt.

Heel belangrijk is:
1. Zet iemand niet voor schut in de groep.
2. Praat rustig op normale toon. 
3. Zeker niet dreigen met van alles en nog wat !!!
     WANT DIT HEEFT EEN AVERECHTS EFFECT  

Als u last heeft van jongeren die overlast bezorgen dan kunt het beste eerst 
zelf proberen te gaan praten met degenen die overlast bezorgen. Mocht 
dit niet helpen dan kan men contact openemen met de politie of contact 
opnemen met met Jongerenwerker Jeroen Meijer 06-10986668 j.meijer@
welzijnbestoirschot.nl. Hij gaat dan een keer kijken en met de jongeren 
praten. 



HOE VEILIG IS MIJN (digitale) BUURT?

Er is een nieuwe app te vinden in de Google play store en in de apple app store. De Nextdoor app, 
deze app kan veel voordelen hebben zoals het lokaal delen van berichten. Zoals  bijvoorbeeld het 
zoeken naar een verloren kat. Maar ook het plaatsen van een bericht dat er gratis spullen op te 
halen zijn bij de overburen waar je normaal geen contact mee hebt en dus niet weet dat er gratis 
spullen beschikbaar zijn. Dit zegt de consumentenbond erover: ( bron consumentenbond.nl )

Nextdoor is een internetdienst en app waarmee je makkelijk contact maakt met je buren. Er 
zijn meer van dit soort wijk- of buurtapps. Nextdoor oogt professioneel en is al erg succesvol in 
Amerika. Of Nextdoor een succes wordt, hangt af zijn gebruikers. Handig? Of ook gevaarlijk?

Onze eerste ervaring met Nextdoor levert gemengde gevoelens op. De app zelf ziet er gelikt uit en 
voelt aan als de Facebook voor buurten. De mogelijkheden zijn bijna hetzelfde. Je kunt er aller-
lei informatie met buren delen. Nu gebeurde er in onze pilotbuurt nog niet veel, maar er zijn al 
buurten in Nederland waar het aantal deelnemers over de 200 is. Zeker in de buurten waar een 
sterk gemeenschapsgevoel heerst kan deze app uitkomst bieden om allerlei buurtzaken te regelen. 
De app is daarbij redelijk overzichtelijk maar kan hier en daar nog verbeterd worden. Zo zitten de 
evenementaankondigingen wat verstopt en schakelt de app soms over naar een browser die minder 
gebruiksvriendelijk is. Keerzijde De keerzijde van de app zijn de mogelijke gevaren die ontstaan bij 
het delen van veel persoonlijke informatie. Zo moet je er bij het gebruik van de app vanuit gaan dat 
Nextdoor veel van jou komt te weten. Informatie die in de toekomst mogelijk ingezet gaat worden 
voor commerciële doeleinden. Bovendien is de app ook een handig hulpmiddel voor ongure types 
zoals stalkers. Denk dus altijd goed na voordat je persoonlijke informatie deelt. Amerikaans bedrijf 
dat Nextdoor een Amerikaans bedrijf is heeft ook nog implicaties: “Nextdoor is een in de V.S. geves-
tigde dienst, dus als je Nextdoor gebruikt, begrijp en accepteer je dat jouw informatie kan worden 
gebruikt in de V.S. of de andere landen van waaruit we onze niet-V.S. operaties steunen; deze landen 
beschermen de privacy van consumenten, data en de toegang tot data misschien minder goed dan 
jouw eigen land.” Wat Amerika en de NSA met je data doen is onduidelijk, maar ga er maar vanuit 
dat ze erbij kunnen als ze dat willen. 
Andere mogelijke problemen. Er schuilen ook andere mogelijke gevaren in het delen van al die bu-
urtinformatie. Sommige zaken willen we privé houden voor de buren. Bedenk dus goed wat je wilt 
delen via de app. Zo kan Nextdoor een handige app zijn voor ongure types zoals stalkers.
Negatieve sfeer. Andere mogelijke problemen zijn een negatieve sfeer in de app. Als we reviews 
bekijken van Amerikaanse gebruikers dan zien we klachten over racistisch taalgebruik, slechte 
moderators die bepaalde content blokkeren, en dus stalkers. Deze problemen kunnen zich ook voor 
gaan doen in de Nederlandse versie van de app. Desalniettemin zijn deze gevaren ook onderdeel van 
een app als Facebook. 

Ik zelf vind het een positieve ontwikkeling, dat er meer in een app gevat kan worden, echter denk 
ik dat diegene die deze app zou moeten beheren, de Gemeente zou moeten zijn. Zo zouden onze 
gedeelde gegevens veilig zijn en kan in het kader van de burger participatie nog veel meer via deze 
app geregeld worden zoals het helpen van elkaar wanneer iemand ziek is. Dat er een app van de 
gemeente gewenst is, is wel gebleken uit voorgaande vergaderingen van het Goeb.
Mochten er nog vragen zijn over deze app, kan u deze altijd stellen via onze website.
www.wilhelminadorp-best.nl
Frank van de Wal



BoW onderhanden zaken. 

1. Ontwikkelingen Kon. Julianaweg
2. Herinrichting Loek Verstrijdenstraat
3. Scholingsprojecten
4. De Wig
5. Speeltuin Wilhelminapark
6. Tuinenaktie
Wie o wie? Wil zich inzetten? Het betreft een speeltuin in ons Wilhelmina-
park. Mogelijk achter de dierentuin. Bel 0499 330660

Nieuw ontwikkelingen in ons winkelcentrum:

1.Verbouwing van Bufkens in Wilhelminaplein 1 Open 16 juni.
2. Fysiotherpeut in het pand van van Ballekomschoenen is een feit.
3. Patiserie in het oude pand van M2M opent in het najaar haar deuren.
4. Silly&Hip is sinds afgelopen moederdag, 8 mei open. U vind hier een 
mooi assoritment producten om je huis te verfraaien en ook modieuze 
kinderkleding. Sil is al jaren actief bij de hippe kippen en met online 
verkopen. Nu heeft ze haar droom waargemaakt met haar eigen winkel. 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17u.



      Evenementenkalender 
      Wilhelminadorp 2016 

•	 7-10	juni	avondwandelvierdaagse	voor	de	jeugd

•	 18		juni	knutselen	voor	vaderdag	(kids	only)

•	 19  juni van 12 tot 17u zwoele zomermarkt

•	 11		juli	open	vergadering	in	de	kadans	19.30u

•	 28		augustus	www.zomerkampbest.nl

•	 24	september	vlooienmarkt	Protestanse	kerk

• 29 oktober Spooktocht Wilhelminadorp

•	 17	december	kersttocht	rondom	het	plein	en	kerken

De warme zomermarkt heeft een gevarieerd aanbod van ge-
zellige kraampjes. Het is een soort Pasar Rame. Waar diverse oosterse 
lekkernijen te koop zijn. Bewoners overleg heeft een kraam met info. De 
uitslag en foto’s van onze tuinen actie is daar te zien. Wie o wie heeft de 
mooiste schoonste groenste tuin van het Wilhelminadorp? De Pasar duurt 
van 12:00 uur tot en met 17:00uur.

Veel mensen blijven ‘s avonds in park drinken en laten hun blikjes achter. 
Dat kan natuurlijk niet. Als iedereen zijn rotzooi opruimt dan houden we 
...



Loop voor een wens en doe mee
 
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 7 juni t/m 
vrijdag 10 juni.Iedere dag kan er vanaf 18.00 uur gestart worden voor de 
Albert Heijn op het Wilhelminaplein.Iedereen kan zich uiterlijk tot 18.45 
uur inschrijven en starten aan de kraam. 

Kinderen & volwassene
betalen 3 euro. Dit is 
inschrijfgeld voor 
4 dagen met een 
afstand van 
5 kilometer of 
10 kilometer.
 

Elk jaar houdt de organisatie, nadat de kosten betaald zijn, geld over wat
men dan besteedt aan een goed doel wat de organisatie heeft bepaald. Dit 
jaar is er voor gekozen om de kinderen te laten bepalen wat dat goede doel 
is. De kinderen die meelopen mogen nu zelf een wens uitspreken waar het 
geld naar toe moet gaan. De wens moet de intentie hebben iets goeds te 
doen voor een ander. Wat bijvoorbeeld kan is een dinerbon wensen voor 
iemanddie nooit uit eten kan gaan omdat hij of zij dat niet kan betalen. 
Of  voor het tuintje van een oma/opa die dat zelf niet kan opknappen. Of 
misschien moet deze oma/opa wel een rollator hebben maar krijgt deze 
niet via een instantie. De wens moet in ieder geval een goede gedachte 
hebben: iets goeds doen voor een ander. De wensen kunnen vooraf (voor 1 
juni) ingeleverd worden bij de organisatie van de Avond4daagse. Hoe meer 
deelnemers er mee lopen, hoe meer wensen men kan vervullen.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met 0499-399596 of 
mailen naar wilhelminadorp@onsmail.nl.



Albani   
Frankrijk  
Jersey
Andorra   
Finland   
Litouwen
Belgi   
Gribraltar  
Malta
Bulgrarije  
Groenland  
Monaco
Kroatie   
IJsland   
Polen
Denemarken  
Ierland   
Portugal 
Estland   
Itali   
Sloveni

impressie oversteek nacht.                                            Onder zebra verleggen Action     rechts boven schoolzone
onder nieuwe rotonde Batabrug 



Werkzaamheden Bewoners overleg Wilhelminadorp 2016-2017

Waar zijn we allemaal mee bezig?
Momenteel zijn we in goed overleg met bo’s Kantonier, Batadorp, de 
winkeliers, basisschool de Paersacker,  bewoners Wilhelminadorp en 
gemeente bezig met aanpassingen verkeersveiligheid van de Julianaweg. 
De Gemeente is voornemens vanaf de Batabrug tot aan de Julianahof op 
enkele punten ingrijpende aanpassingen te maken. Zie foto’s links.

Mogelijk komt er op de Batabrug een aansluiting met de Slowlane vanuit 
Eindhoven. Er komt dan een rotonde en wordt het fietspad van west naar 
oost verplaatst om de doorstroming en overzichtelijkheid te bevorderen.  
Vanaf deze rotonde komt er een 30 km schoolzome met versmalling ter 
hoogte van de oversteek naar de basisschool. Zebra bij de Action wordt 
naar voren verlegd en voor de winkels 30km zone met een versmalling bij 
het zebrapad ter hoogte van Dierenshop de Bruin.

Ook is er buurtbudget aangevraagd voor enkele bankjes met plantenbak 
voor de winkels. Ter hoogte Pizzeria en Silly&Hip.

Zijn wij volop bezig met solarled achterpadverlichting met een kleine 
eigen bijdrage voor de bewoners die daar behoefte aan hebben.

En enkele grote projecten zijn in de maak. herinrichten Loek Verstrijden- 
straat (andere speeltuin, parkeervakken en verplaatsen van bomen).

En samen met bewoners Kantonier om een grote (beheerde?) speeltuin te 
maken in het wilhelminapark vlak langs de dierenboerderij. Zie foto vol-
gende pagina. donderdag 30 juni 19:30u vergadering Kadans (Gagel)



 

Hier moet ie komen, de nieuwe speeltuin. Wij van bewoners overleggen 
vinden dat ons mooie dorp groen is en groen moet blijven. De Neder-
landse overheid staat hier pal achter samen met de bewoners overleggen 
om zoveel mogelijk groen gewoon groen te laten. Zo komt er subsidie om 
voortuinen met veel bestrating weer groen te maken. Dit om de opvang 
van het regenwater. Meer info hierover vindt u op www.gemeentebest.nl
Zo is er met bestuur en afdeling groen gekeken of er een stoep kon komen 
bij de dierenboerij. Doel was om hondenpoep tegen te gaan. 
Nadeel van stoep is dat de drollen nog langer blijven liggen. En mensen die 
nu zo associaal zijn om hun hond overal te laten poepen in plaats van op 
het hondentoilet (50m verder!) zullen dat met een stoep ook niet laten. De 
politie gaat beter handhaven en de bekeuringen zijn niet mals. Het niet bij 
hebben van plastic zak is al reden om te bekeuren. 

LETOP!!!
Er worden de laatste tijd weer verschrikkelijk veel fietsen gesto-
len. Doe altijd aangifte online op www.politie.nl Men kan er pas 
wat aan doen als er daadwerkelijk aangifte gedaan wordt.



BOW ROEPT OP! 

Heeft u vragen ideeën klachten en komt u er niet uit met de gemeente. Dan 
kunt u ons inschakelen. U kunt uw klacht/idee 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)
________________________________________________________
________________________________________________________

Wie moet u waar voor bellen of mailen?
Algemene klachten: Gemeente 14-0499  www.gemeentebest.nl/meldingen-
en-klachten
Overlast: politie 112 of politie lokaal 0900-8844
Wijkagenten Miranda en Arno:
miranda.vugts-van.dooren@politie.nl
arno.bijsterbosch@politie.nl
aangifte gestolen (of gevonden) fiets: www.politie.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 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. Ook over de tuinen actie en de speeltuin.

Hallo beste buurtbewoners. Ik ben Theun Kemps, en sinds kort toegetre-
den tot het bewonersoverleg Wilhelminadorp. Ik ben 40 jaar, en woon nu 
ongeveer 8 jaar in de wijk. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in mijn 
tuin te klussen, en met mijn kinderen bezig te zijn. Ik heb mijn eigen 
bedrijf in de techniek, en dat is ook mijn hobby. De reden dat ik bij het 
BoW ben gegaan is omdat ik me in wil zetten voor de wijk, en samen met 
de gemeente wil zorgen dat het Wilhelminadorp dezelfde aandacht krijgt 
als de andere wijken in Best.


