
EDITIE  1e KWARTAAL 2017
In deze editie:
 - Duurzaamheid en geld besparen
 - Gebruik van het pand van de Wig
 - Evenementen in ons Wilhelminadorp
 - Secretaris gezocht
 - Samen verder
 - Burendag en tuinenwedstrijd



Tuinenwedstrijd
Wegens het enorme succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer een 
voortuinenwedstrijd organiseren. De meeste mensen kijken alweer uit 
naar de lente. Helaas duurt het nog even. Graag willen wij dat ons Wil-
helminadorp er deze lente nog mooier uit gaat zien. Daarom nodigen we 
iedereen uit om aan de wedstrijd mee te doen. Zet de bloemetjes buiten 
en maak je tuin/balkon zo mooi mogelijk! 
Degene met de mooiste tuin/balkon zal beloond worden met een straat-
barbecue t.w.v. maximaal 500 euro (waarde is afhankelijk van het aantal 
personen met een maximum van 500 euro). 

Deelname
Wil je meedoen aan de voortuinenwedstrijd, geef je dan vóór 31 maart 
op. Het reglement staat op onze website. Geef je naam, adres, emailadres 
en telefoonnummer door o.v.v. ‘Voortuinenwedstrijd’. Dit kan per mail: 
natascha@wilhelminadorp-best.nl of per telefoon/sms/WhatsApp 06-
33804893. 

Leden beoordelingscommissie gezocht
De beoordeling van de voortuinen zal plaatsvinden in juni door een 
beoordelingscommissie. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar personen 
die zitting willen nemen in deze beoordelingscommissie. Opgeven voor 
deze commissie kan tot 1 maart a.s. Voorwaarde is dat je zelf niet deel-
neemt aan de voortuinenwedstrijd. Opgeven kan per mail: natascha@
wilhelminadorp-best.nl of per telefoon/sms/WhatsApp 0633804893.

De winnaar zal in ons boekje bekend worden gemaakt. Heel veel succes!



Gebruik van de WIG
De gemeente Best heeft het onderste kantoortje van de WIG in 
bruikleen gegeven aan de bewonersoverleggen van het Wilhelminadorp, 
Kantonnier, Batadorp en de winkeliersvereniging. Zij gaan van dit kan-
toortje gebruik maken voor secretariaat en ontvangst van kleine groepen 
mensen t.b.v. vergaderingen en  andere ontmoetingen.

Verder is de gemeente (tijdens schrijven van dit boekje) in onderhande-
ling om de rest van het pand te verkopen met voorwaarde dat de be-
gane grond een sociale invulling krijgt. De kans is groot dat het gebouw 
verkocht gaat worden aan een woningcorporatie.

Wij hebben inmiddels een sleutel gekregen en kunnen nu een begin 
maken aan het plan om ‘zorg en ontmoeten’ in het gebouw onder te 
brengen. Eindelijk heeft het gebouw van de WIG weer een functie gekre-
gen. Samen verder in het Wilhelminadorp is een feit.

Geld besparen
Vanaf donderdag 16 februari kunt u heel veel geld verdienen. HOE??? 
Kom daarvoor geheel vrijblijvend luisteren, onder het genot van een 
bakje koffie, welke energielabel (A,B of Z?) uw huis heeft. Hoeveel Euro’s 
verdampen letterlijk door uw muren en ramen. Betaalt u onnodig be-
lasting? Waar valt winst te behalen? Isolatie? Boilers? Zonnepanelen? 

Op deze avond eens geen verkooppraatje door gladde jongens. Maar u 
wordt getriggerd door uw gezond boerenverstand te gebruiken en zo 
honderden euro’s te besparen op jaarbasis. Dat kan door bewust om te 
gaan met uw verdiende euro’s, i.p.v. onnodig energie verkwisten. 
Op deze avond kunt u ook nog kennis maken en inschrijven voor 
achterpad verlichting.

Aanmelden is erg fijn maar niet verplicht.



Aanmelden Best Duurzaam
Naam:________________________________________________

E-mail adres: ______________________________________________

Omschrijving van uw wens en/of idee mbt milieu 
________________________________________________________

________________________________________________________

Aanmelding vóór 5 februari inleveren bij: Bloemerie Kon. Julianaweg 31 
of mailen naar secretariaat@wilhelminadorp-best.nl. Entree is gratis!







Gezocht!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris voor ons Bewonersoverleg 
Wilhelminadorp.

Wilt u meer betrokken zijn bij de toekomst en de vormgeving van ons 
Wilhelminadorp? Meldt u zich dan aan.

Wat doen wij zoal? Iedere 2e maandag van de maand vergaderen wij. 
Hiervan zijn 2 vergadering openbaar.

Het Bewonersoverleg Wilhelminadorp is betrokken bij zaken zoals:
 - website up to date houden, incl. evt. links naar social media;
 - bestemmingsplannen inspraak;
 - mensen bewust maken van duurzame energie;
 - herinrichting onderhoud van straten speeltuinen;
 - het samenbrengen van mensen, bedrijven en verenigingen;

Als secretaris zit u in het bestuur en kunt u hierover meepraten. 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: Secretariaat@
wilhelminadorp-best.nl

Schoolzone/verkeer
Het verkeer bij de Paersacker wordt visueel geremd met ‘Schoolzone’ 
en er wordt extra aandacht op gevestigd door reuzenpotloden bij het 
zebrapad. Ook wordt het laden en lossen bij winkels bevorderd met ex-
tra belijningen in de Jan Hendrikxstraat + extra handhaving (bekeuren 
illegaal parkeren). 
De groenstrook voor cafetaria de Smulhoek/ons Café/Bufkes wordt om-
bouwd tot fietsenrek. Tevens wordt het zebrapad voor Berrie de Bruin 
aangepast d.m.v. een wegversmalling. Bij het zebrapad bij Action wordt 
voorlopig niets gedaan. De blauwe parkeerzone op het Wilhelminaplein 
wordt aankomend voorjaar uitgebreid, na overleg met betrokkenen. 



Burendag 23 september
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het 
wordt ieder jaar op de 4e zaterdag van september gevierd. Dit jaar op 
zaterdag 23 september.

Op initiatief van Douwe Egberts werd in 2006 voor het eerst Burendag 
in Nederland gevierd. Inmiddels is deze dag uitgegroeid tot een landelijk 
fenomeen dat in het teken staat van het vieren en bevorderen van con-
tact tussen de buren.

In 2008 ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds. Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met 
een goede kop koffie. Het Oranje Fonds is het nationale fonds voor so-
ciale initiatieven en bevordert de samenhang tussen groepen en mensen. 
Met Burendag willen beide organisaties mensen dichter bij elkaar bren-
gen.

Buren van Nederland zijn positief over hun buurt en willen op Burendag 
graag de handen uit de mouwen steken, een gezellig kopje koffie drinken 
met de buren of een buurtfeest vieren in de straat.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact 
en verbinding tussen groepen mensen. Voor buurtorganisaties is het 
mogelijk bij het Oranje Fonds een aanvraag tot 500 euro in te dienen om 
hun Burendagplan te kunnen uitvoeren.

Meer informatie vindt u op www.burendag.nl



      Evenementenkalender 
      Wilhelminadorp 2017
 

•	 16	februari:	Best	duurzaam	in	de	Kadans	20.00	uur

•	 26	februari:	Start	klompen(op)tocht	Wilhelminaplein	13:00	uur

•	 25	maart:		NL	Schoon	

•	 27	april:	Koningsdag

•	 28	mei:	Braderie	Julianaweg	Wilhelminaplein	12.00-17.00	uur

•	 6	-	9	juni:		avond	wandelvierdaagse

•	 15	juli	tm	27	augustus:	grote	vakantie	scholen

•	 23	september:	Rommelmarkt,	Protestantsekerk

•	 19	november:	Sinterklaasintocht	12.00u:	kanaal	13.30u:	plein

•	 2	december:	Sinterklaas	in	het	winkelcentrum

•	 16	december:	Kersttocht	16.30-19.00	uur

Zie voor een actueel overzicht onze website:
www. wilhelminadorp-best.nl/evenementen
Actuele info winkels = www.wilhelminadorp.info/agenda
Evenement aanmelden per mail: secretariaat@wilhelminadorp-best.nl



Hallo allemaal
Ik ben Alexandra en mijn man heet Marcin. Wij zijn managers van de 
nieuwe Poolse supermarkt ‘Meneer Pruim’ aan de Kon. Julianaweg. Een 
half jaar geleden zijn zij naar Nederland verhuisd. Hiervoor woonden 
wij in een klein stadje in Letland. Ik heb daar gestudeerd om manager 
te worden en heb daar ook als manager gewerkt. Mijn man heeft als 
internetmarketeer gewerkt bij een busmaatschappij. Vroeger had ik 
niet durven dromen dat ik nu in Nederland een Poolse supermarkt zou 
managen. Maar soms krijg je hele mooie kansen in het leven. Het is als 
volgt gegaan: Mijn zwager heeft een Poolse supermarkt in Haarlem en 
hij heeft ons gevraagd of wij interesse hadden om voor hem een Poolse 
supermarkt in Best te openen en te managen. We hebben ‘Ja’ gezegd. We 
hebben alles achtergelaten en zijn naar Nederland vertrokken.
We hebben de supermarkt een paar maanden geleden geopend en het 
was erg hard werken. Voorafgaand aan de opening hebben we 2 nachten 
niet geslapen om alles in orde te maken. Nu zijn we langzaam aan het 
wennen om nieuwe dingen te leren. Dat  is soms ook moeilijk, want elke 
dag komen er nieuwe dingen op ons pad. We geven ons over aan wat 
op ons pad komt en we gaan ervoor. We maken onze klanten graag blij. 
Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om een kijkje te komen ne-
men in onze winkel. Kon. Julianaweg 31 B 



Overlast vliegtuigen
Vbm2 staat voor: “Vlieg Bewegingen Moet Minder” Diverse bewoners 
overleggen van verschillende betrokken gemeentes zullen hierin hun 
stem namens 100.000 bewoners laten horen om zo samen een krachtig 
front te vormen tegen uitbreiding van nachtvluchten en weekend vlieg-
bewegingen. Het motto is: “welvaart biedt geen welzijn”. Voor de vele 
gedupeerden zal van de economische groei alleen de overlast ervaren 
worden en geen enkel voordeel. Wij houden u op de hoogte.

Evenementen en ‘t Veegplan
Op 5 januari heeft de gemeente, vertegenwoordigd door Hans Selling 
(senior afd. evenementen+vergunningen), verteld dat de bewoners-
overleggen Kantonnier/Wilhelminadorp en winkeliers actief betrokken 
worden bij het vaststellen van een nieuw plan betreffende evenementen 
die in heel Best gaan plaatsvinden. Dit veegplan wordt dit voorjaar in 
concept uitgewerkt, waarin diverse plekken in Best specifiek benoemd 
worden, incl. wat organisatoren wel/niet mogen en hoe vaak. 
Er is geen systeem te bedenken wat alles ten alle tijden goed doet voor 
iedereen. Iedereen beseft dat er altijd overlast zal zijn. Bezoekers willen 
winkelen/parkeren, bewoners willen activiteiten en aanwonenden willen 
rust. Wij vinden het daarom erg fijn dat wij hierin betrokken worden, 
zodat wij de overlast tot een minimum en acceptabel niveau kunnen 
beperken. 

Samen verder
Tegenover de Julianahof zijn enkele statushouders komen wonen. Om-
wonenden vroegen zich af wat het beleid is van de gemeente en betrok-
ken woningcorporaties. Bewonersoverleg gaat hierover in gesprek met 
bewoners en gemeente. Doel is om voor iedereen een leefbare situatie te 
scheppen. We moeten samen verder.



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 instanties.

Wie moet u waar voor bellen?
 - 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 onze 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
Winkelcentrum website: www.wilhelminadorp.info


