
EDITIE  1e KWARTAAL 2018
In dit boekje onder andere: 

•  Bestemming de Wig en de Kadans: laat uw stem horen! 
•  Actie achterpadverlichting met subsidie
•  Reanimatie/AED’s in Best
•  Oproep van Buurtvereniging WD25
•  Fotowedstrijd



Nieuwe invulling de Wig
Het pand van de Wig staat al een tijd leeg. Bewoners willen graag de 
Wig als maatschappelijke ruimte bestemd zien. De gemeente overweegt 
om er (vluchtelingen)woningen van te maken. Inwoners van het 
Wilhelminadorp verdienen een stem bij de invulling van dit pand. 

Wilt u hierover meedenken? Dat kan via Bewonersoverleg Wilhelmina-
dorp. Beschrijf uw wensen of ideeën zo concreet mogelijk in een e-mail 
of op onderstaand formulier. Het formulier kunt u inleveren bij 
Bloemerie Best Peter Bouman (Kon. Julianaweg 31). 

Wens? Idee? Uitvoerbaar plan? Originele naam? Laat uw stem horen!
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl

naam_____________________________________________________

adres_____________________________________________________

telefoonnummer____________________________________________

e-mail____________________________________________________

mijn wensen/ideeën_________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



Buurtkamer in Kadans?
Tijdens een bijeenkomst kunnen bewoners hun ideeën inbrengen over 
het realiseren van een buurtkamer in Kadans. WBO, eigenaar van 
Buurthuis Kadans, sprak eerder met verschillende belanghebbenden. 
Momenteel verhuurt WBO vooral ruimtes aan maatschappelijke or-
ganisaties en verenigingen. Wat echter al lange tijd gemist wordt, is een 
inloopruimte, waar iedereen uit de buurt vrijblijvend kan binnenlopen. 
Om een kopje koffie te drinken of een potje biljart te spelen, zonder 
verplichtingen. Met andere woorden: een Buurtkamer. 

Uit eerder onderzoek (uitgevoerd door buro Plaatslab) bleek dat een 
ontmoetingsruimte in de ‘top 3’ stond van wensen van buurtbewoners.
WBO heeft echter meer plannen voor Kadans. Denk aan het ‘gehandi-
captenproof ’ maken van het gebouw, het huisvesten van medische dien-
sten of een beter uitgeruste keuken. Maar dat is fase 2. De Buurtkamer is 
fase 1. 

WBO wil in gesprek met buurtbewoners, om te peilen hoe u tegen een 
Buurtkamer aankijkt. Wat voor activiteiten zouden er moeten plaats-
vinden en wat moeten de openingstijden zijn? Deze en andere onder-
werpen komen aan bod tijdens een interactieve bijeenkomst, waarbij uw 
inbreng voorop staat.

Voor wie?
Bewoners van de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp.

Wanneer en waar?
Maandag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur, in Buurthuis Kadans (Sint 
Jozefstraat 1).

Aanmelden
Aanmelden kan via infopunt@wbo.nl of telefonisch via 0499-770110 
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.



Achterpadverlichting
Na uitgebreid testen, hebben we een armatuur gevonden die vandalisme 
bestendig is en voorzien is van LED. Wilt u uw oude armatuur vervan-
gen 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 Euro (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 ondetekend inleveren bij 
Peter Bouman, Kon. Julianaweg 31.



AED
Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunt u iemand re-
animeren en dus mogelijk een leven redden. In Best vindt u op verschil-
lende openbare locaties AED’s.

De gemeente en diverse andere organisaties, instanties en verenigingen 
hebben gezorgd voor plaatsing van verschillende AED’s in Best. Zo kunt 
u snel reageren als iemand in uw omgeving een hartaanval krijgt. De 
hartstichting geeft op haar website meer informatie over AED’s en hoe 
ze werken: www.hartstichting.nl/reanimatie

Op de site www.AED4.eu staat een kaart met daarop alle AED’s in Best 
en de rest van Nederland.

Stichting Hartslag Best zet zich in voor de beschikbaarheid en het ge-
bruik van AED’s binnen de gemeente Best. Lees hierover meer op de site 
www.hartslagbest.nl



Nieuw bestuur WD25
WD25 is een buurtvereniging voor (en door) mensen uit het Wilhel-
minadorp, maar ook erbuiten, voor jong en oud. De afgelopen jaren is 
het ledenaantal wat teruggelopen en we hopen de komende tijd nieuwe 
leden te mogen verwelkomen.

Het lijkt misschien alsof het wat stil is geweest, maar achter de scher-
men werken we hard aan allerlei leuke activiteiten. We organiseren een 
spooktocht, bloemschikken, doen mee aan de carnavalsoptocht en heb-
ben volop plannen met betrekking tot leuke events. Ideeën en vrijwilli-
gers om met de activiteiten te helpen zijn van harte welkom!

 Op 5 april organiseren we samen met een ervaren bloemist het maken 
van een voorjaarsstuk. Heb je interesse? Meld je aan via de site of via 
https://www.facebook.com/BuurtverenigingWilhelminadorp25/

Heb je interesse om lid te worden en/of te helpen met activiteiten?
Voor meer informatie: www.wd25.nl of vind ons op Facebook. 

Nieuwe leden zonder pc kunnen zich ook aanmelden door onderstaand 
formulier in te vullen en in te leveren bij Bloemerie Best Julianaweg 31

naam____________________________________________

adres____________________________________________

telefoonnumer____________________________________

e-mail__________________________________________

handtekening ____________________________________



Foto links: WD 25 won enkele weken geleden de derde plaats  in  de  car-
navalsoptocht van 2018 met hun thema-wagen ‘piraten spooktocht’.  

Foto rechts: gezellig bloemschikken op 5 april 2018. Aanmelden via 
www.wd25.nl



Evenementenkalender 
Wilhelminadorp 2018
 

•   24 maart NL schoon

•   27 april Koningsdag

•   16 april paasfeest kinderboerderij Wilheminapark

•   13 mei braderie Wilhelminadorp 12u tot 17u

Zie voor een actueel overzicht onze website:
www. wilhelminadorp-best.nl/evenementen
Evenementen kunt u aanmelden via 0499-330660 of
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl



Bow zoekt 
Wilt u meer betrokken zijn bij de leefbaarheid en veiligheid van ons 
Wilhelminadorp? Sluit u dan aan bij het BoW als vrijwilliger. Samen 
kunnen we nòg meer bereiken! 

Het Bewonersoverleg Wilhelminadorp is op zoek naar:
 - een secretaris
 - website beheerder
 - foto’s van het Wilhelminadorp 

We vergaderen elke 2e vrijdag van de maand. Meer informatie of aan-
melden? U vindt onze contactgegevens op de laatste pagina van dit 
boekje. De andere vrijwilligers heten u van harte welkom! 

Doelen voor 2018
Het Bewonersoverleg Wilhelminadorp (BoW) bezint zich momenteel op 
doelen die in 2018 gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur is bezig om 
om een heldere missie en visie te formuleren, waarbij thema’s als leef-
baarheid en veiligheid in de wijk voorop staan. Zodra de missie en visie 
compleet zijn, zullen deze met u gedeeld worden via een volgende editie 
van dit boekje en via de website. 

Wilt u invloed uitoefenen op de doelen die BoW formuleert? Lees dan-
vooral ook onderstaand artikel! 



Fotowedstrijd
Waar bent u trots op in het Wilhelminadorp? Waarover bent u 
het meest tevreden in deze wijk? Maak daarvan zelf een foto, 
of maak een foto van iets wat dat symbloliseert. 

Inzending
Uw inzending bestaat uit twee delen: 
1. uw zelfgemaakte foto 
2. uw toelichting van maximaal 10 woorden. 

Met uw deelname geeft u toestemming dat uw naam, foto en 
toelichting eventueel worden opgenomen in een volgende 
editie van dit boekje. 

De meest originele inzending wordt beloond met een prijs. 
U kunt uw inzending tot 31 maart 2018 insturen via mail: 
natascha@wilhelminadorp-best.nl



Prijswinnaar
 

De winnaar van de BoW 
prijspuzzel editie 4e 
kwartaal 2017 is: 
mevrouw Huijberts.
 
Proficiat!   
Ze heeft haar prijs 
ontvangen.  

Zijn we iets vergeten? 
 

Op deze plek zou iets kunnen staan waaraan u wèl heeft ge-
dacht en wij niet. We nodigen u van harte uit om contact met 
ons op te nemen over zaken aangaande de bewoners van het 
Wilhelminadorp, die volgens u in een volgende editie aan-
dacht moeten krijgen. 

Mail uw suggestie naar secretariaat@wilhelminadorp-best.nl



Wat doen wij?
U kunt Bewonersoverleg Wilhelminadorp inschakelen voor overleg tus-
sen bewoners en gemeente ambtenaren. De gemeente wil graag dichtbij 
de bewoners staan, maar dat lukt niet met iedereen 1 op 1.
Bewonersoverleg werkt daarom als schakel tussen u en de gemeente 
wanneer dat nodig is. Op onze website www.wilhelminadorp-best.nl 
vind u allerlei informatie met linkjes naar gemeente en andere instanties.  

Wie  moet u waar voor bellen of mailen?
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 
stankoverlast, 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 de 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                                    


