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Tuin-en balkonwedstrijd
Wegens het enorme succes gaan we ook dit jaar weer een tuin-en balkon 
wedstrijd organiseren. Graag willen wij dat het Wilhelminadorp en de 
Kantonnier er deze lente nog mooier uit gaan zien. Daarom nodigen we 
iedereen uit om aan de wedstrijd mee te doen. Zet de bloemetjes bui-
ten en maak uw tuin/balkon zo mooi mogelijk! Degene met de mooiste 
tuin/het mooiste balkon zal beloond worden met een straatbarbecue 
t.w.v. maximaal 500 euro (waarde is afhankelijk van het aantal personen 
met een maximum van 500 euro).

Deelname
Wilt u mee doen aan de voortuin-/en balkonwedstrijd, geef u dan op 
voor 15 april a.s.. Dit kan door een mail te sturen naar natascha@wilhel-
minadorp-best.nl. Het reglement van deelname staat op onze website. 

Leden beoordelingscommissie gezocht
De beoordeling van uw voortuin of balkon zal plaatsvinden door een be-
oordelingscommissie. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar personen die 
zitting willen nemen in deze commissie. Opgeven kan tot 31 maart a.s.. 
Voorwaarde is dat u zelf niet deelneemt aan de voortuin-en balkonwed-
strijd. Opgeven kan door een mail te sturen naar: 
natascha@wilhelminadorp-best.nl.

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



Rectificatie
In ons vorige boekje hebben wij de naam van Bella Napoli verkeerd 
vermeld. Er stond Napoli maar dit moet zijn Bella Napoli, dit betekent 
“Mooi Napels”. Onze excuses voor deze fout. Ook de foto was niet de 
juiste. Hieronder alsnog een goede foto van de Pizzeria.

Zelf subsidie aanvragen
Voor alle initiatieven die u als bewoner wil nemen, zoals een buurtbar-
becue kunt u zelf subsidie aanvragen. Hoe u dit moet doen staat op de 
site van de gemeente Best.  www.gemeentebest.nl/buurtbudget

https://www.gemeentebest.nl/subsidies



Gesprek met Burgemeester
Verslag van de eerste twee meetings met burgemeester Hans Ubachs en 
de wethouder van burgerparticipatie, Stan van de Heijden. Ons eerste 
gesprek vond plaats op 14 oktober. Wij (besturen winkeliers, bewoners-
overleg Bata, Kantonnier en Wilhelminadorp) werden hartelijk ontvan-
gen op het gemeentehuis. De burgemeester kwam bij ons meteen over 
als een sympathieke man van het volk en Stan, als betrokken wethouder. 
Beide heren zijn nieuw in Best en hebben van onze voorgeschiedenis   
niets meegekregen.  Zij waren beiden daarom ook onaangenaam ver-
rast door de stortvloed van vragen over niet afgemaakte projecten van 
boze en gefrustreerde BO’s (BewonersOverleg), besturen en burgers. Na 
onze powerpointpresentatie en meegeleverde brief met de knelpunten 
besloot de burgemeester dat wij een evalutiegesprek zouden krijgen op 
29 november. 
In de tussenliggende 6 weken zou hij zoveel mogelijk punten bespreken 
met zijn ambtenaren. Wat direct opgelost kon worden, zou meteen 
worden uitgevoerd. Op 29 nov. zou er een evaluatie hierover uitgevoerd 
worden. Tevens zou er een reden worden aangegeven waarom iets niet 
kon worden uitgevoerd.
Het tweede gesprek verliep al een stuk vlotter. Inderdaad waren veel 
zaken in een stroomversnelling geraakt, opgepakt en was de commu-
nicatie ineens een feit. HET KON DUS WEL! Stan vd Heijden zou zich 
gaan verdiepen in communicatie-stroom op het gemeentehuis. Wij heb-
ben aangeven waar de knelpuntenzaten en daar wordt in voorjaar 2019 
op teruggekomen. Ook zijn er zaken blijven liggen omdat er simpelweg 
geen budget voor was of omdat er nog geen aanvraag was gedaan. No-
vember 2018 was te laat om nog wijzigingen aan te brengen in het totale 
beleid, omdat voor 2019 alles al rond is.

Al met al heeft Hans Ubachs zich goed ingewerkt in de lokale dorpspoli-
tiek. En is onze wethouder zich goed bewust van het belang van burger-
participatie. De input van bewoners en overleggen wordt gewaardeerd. 

Op 11 maart zijn de BO ‘s en wethouder Stan van der Heijden weer bij-
een gekomen m.b.t. de huidige stand van zaken. (zie volgende pagina)



Zo is het nog steeds niet duidelijk waarom bepaalde zaken zolang blijven 
liggen. Wat het gevolg is van raadsbesluiten voor bijv. onderhoud groen 
en wat dit voor effect heeft op het gevoel van veiligheid en achterstand in 
de wijk. Ook het functioneren van WBO en Lumens is besproken. Voor 
de  bewoners is het huidige beleid zeer onduidelijk. Wij weten nu niet 
wie waar verantwoordelijk voor is en bij wie burgers aan kunnen klop-
pen.  Ans van Kuik gaat dit verder oppakken. Wordt vervolgt.

Wilt u input leveren of mee praten? Stuur een mail naar secretariaat 
wilhelminadorp-best.nl , secretaris@de kantonnier.nl of loop binnen in de 
Bloemerie. U hoeft niet in het bestuur te zitten om mee te kunnen praten.

In de wijk
Wij (bewonersoverleggen Wilhelminadorp en Kantonnier) hebben in 
januari een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin wij onze zorgen 
uiten over onze wijken Kantonnier en Wilhelminadorp. 

Hieraan heeft de raad en het gemeentebestuur gehoor gegeven. De 
gemeente gaat een gebiedsvisie voor het Wilhelminadorp en de Kanton-
nier opstellen. De door ons  aangedragen punten spelen hierbij een rol. 
Daarom gaan wij met diverse ambtenaren in overleg zodra deze starten 
met het opstellen van de gebiedsvisie, in het tweede kwartaal van 2019. 
De gemeente gaat dan eerst een projectopdracht schrijven. Hierin be-
schrijven zij o.a. de doelstelling en inhoud van de gebiedsvisie voor het 
Wilhelminadorp en de Kantonnier.

Om beter in contact te komen met de bewoners gaan we de wijk in met 
gratis koffie en thee.

Elke 1e zaterdag in de maand staan we ergens op het Wilhelminaplein 
met een koffie/theekar om uw wensen en bevindingen te noteren, zodat 
wij deze aan de gemeente Best kunnen doorgeven.

Airport Eindhoven
Zelf actief meedenken of meer info? Zie      www.bvm2.nl/supporter   +
www.proefcasus-eindhovenairport.nl



Missie bewonersoverleg
Wij hebben reeds de volgende doelen gerealiseerd in samenwerking met 
gemeente, bewoners en winkeliers.

 - oplaadpalen op het Wilhelminaplein;
 - een AED bij bakker Paul/Bufkes;
 - Kerstmarkt/kersttocht. Helaas is deze door te weinig vrijwilligers niet 
    door gegaan. Jammer, want dit zijn mooie burgerinitiatieven waar veel 
    vraag naar is;
 - tientallen oude Natrium lampen vervangen door LED armaturen;
 - stukje bewustwording creëren bij onze bewoners over oa. 
    milieu (duurzaamheid)

Doel bewonersoverleg
Het doel van onze twee BO’s is een beter samenwerking tot stand 
brengen tussen alle betrokkenen in onze wijken, zowel tussen burgers, 
gemeente, bedrijven en verenigingen. 
Dit willen we als bewonersoverleggen bereiken door actief deel te ne-
men  in de wijken op straatniveau.



Frisse kijk op de wijk
Om “ons” dorp wat mooier en vriendelijker te maken en de boel wat op 
te krikken wordt samen met de BO’s en de gemeente een plan opgesteld.

Heeft u nog ideeën, die wij mee kunnen nemen? 

Troep op de stoep
Veel mensen denken er niet over na. Ze leven te veel in hun eigen wereld 
en houden geen rekening met anderen.  Niet alleen oude mensen die 
slecht ter been zijn moeten slalommen met hun rollator of rolstoel. Nee, 
vooral slechtzienden en blinden botsen vaak tegen spullen van anderen. 
Het zijn echter niet alleen de winkeliers die overlast veroorzaken met 
hun reclame. Grootste bron van ergernis zijn fietsers en hun fietsen. Als 
je dan eindelijk veilig met je boodschappen in je huis gekomen bent mag 
je ook nog de hondenstront van je stok afvegen BAH!



Evenementenkalender 
Wilhelminadorp 2019
 
 - 2 juni Braderie op het Wilhelminaplein en Julianaweg vanaf 12 uur
 - 10 tm 14 juni is het Wandelvierdaagse 
 - 14 juni afsluiting Wandelvierdaagse met een groots spektakel op het 
Wilheminaplein van 18 uur tot 21 uur

Achterpadverlichting
Na uitgebreid testen, hebben we een armatuur gevonden dat vanda-
lismebestendig is en voorzien is van LED. Wilt u uw oude armatuur 
vervangen 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,- (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 ondertekend inleveren bij
Peter Bouman, Kon. Julianaweg 31



Oproep nieuwe leden
Wij zoeken actieve mensen, die zich in willen zetten voor de wijk, 
zonder deel uit te maken van een bestuur. 

Mail naar: info@wilhelminadorp-best.nl of secretaris@de kantonnier.nl
 
-  buurtpreventie-app opzetten en bijhouden
 - website en/of facebook bijhouden
 - copy voor dit boekje aanleveren
 - oude foto’s verzamelen voor 200 jarig bestaan Best
 - informatie uit de buurt verzamelen
 - misschien heeft u zelf ideeën wat nog beter kan?

FIXI
Wist u dat alle met betrekking tot 
achterstallig onderhoud, kapotte 
verlichting, overlast e.d. meldingen 
in onze gemeente ook per app ge-
daan kunnen worden?

De app is simpel te installeren op uw 
telefoon download via de app store.

Het gebruik is uitermate gebruikers-
vriendelijk.  

https://www.fixi.nl/best

gemeente is natuurlijk ook nog gewoon 
bereikbaar via de gewone telefoon 14 0499



Prijspuzzel 

U kunt de oplossing tot 15 april mailen naar: natascha@wilhelmina-
dorp-best.nl. Onder de juiste inzending wordt een prijs verloot.



Wildplassen en vuilstort
Meld anoniem via misdaad anoniem. Maar liever via de app of direct 
met onze wijkagenten Miranda en Arno. Ook buiten diensttijden te 
bereiken via FB en de app. 
Natuurlijk kunnen niet alle klachten en overlast à la minuut verholpen 
worden. Maar alle meldingen worden wel gearchiveerd, zodat er op een-
later tijdstip iets mee gedaan kan worden. De BO’s krijgen elke maand 
een overzicht hiervan. Zie telefoonnummer op de achterste blz.

Buren ruzie?
Spanningen zijn te hoog opgelopen, politie en/of woningcorporatie of 
een andere instantie zijn misschien al ingeschakeld. Maar zonder het 
beoogde effect.

Is dit het geval, dan kan het inschakelen van Buurtbemiddeling Best, als 
onafhankelijke partij, uitkomst bieden.

Het liefst zagen wij dat in een vroeg stadium (aankomende) problemen 
opgelost worden door een onpartijdige persoon. Kijk eens op:

www.wbo.nl/ik-zoek-hulp/8-pagina-s/195-buurtbemiddeling-best

Politie controleert intensief de 
komende maanden in steegjes. 
Dit n.a.v. grote overlast van 
hondenbezitters, wildplassers 
en vuilnis. De boetes zijn flink 
van 50,- tot 90,- per incident. 

Ervaart u overlast? Kijk dan 
ook even op facebook en insta.



Contact
Bewonersoverleg Wilhelminadorp:
Telefoon: 0499-330660
Peter Bouman   voorzitter@wilhelminadorp-best.nl
Harald Moelands   penningmeester@wilhelminadorp-best 
    secretariaat@wilhelminadorp-best.nl   
Website   www.wilhelminadorp-best.nl    
                                

Bewonersoverleg Kantonnier:
Telefoon: 0638324210 
Annelies Reekers   voorzitter@dekantonnier.nl
Bart Termeer    penningmeester@de kantonnier.nl 
Astrid Buijs   secretaris@dekantonnier.nl
Website   www.kantonnier.nl

Wie moet u waar voor bellen of mailen?
112    voor spoedeisende gevallen
0900-8844     algemeen nummer van politie 
wijkagent mail:  miranda.vugts-van.dooren@politie.nl
14-0499      algemeen nummer van de gemeente  
of online melden van klachten zoals: vuil-, geluid-, en stankoverlast, 
volle prullenbakken, niet opgeruimde afvalcontainers, etc. 
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    of    secretaris@dekantonnier.nl

 


