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Burendag 2018
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Bu-
rendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat 
buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor hun buurt. Op initiatief van Douwe Eg-
berts vierden we in 2006 voor het eerst Burendag in Nederland. In 2008 
ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds. 
Met Burendag willen beide organisaties mensen dichter bij elkaar bren-
gen. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in. 
Lees meer op www.burendag.nl.

Het Oranje Fonds biedt buurtorganisaties met goede plannen een finan-
ciele bijdrage om de plannen op Burendag uit te voeren. Vanaf medio 
2018 kunt u weer een activiteit aanmelden en eventueel een bijdrage 
aanvragen via www.burendag.nl. We houden u graag op de hoogte via 
onze maandelijkse nieuwsbrief.  Meer weten? Zie www.burendag.nl



Nul op de Meter 
Willem de Zwijgerweg, Best
Een uniek project: Nul Op de Meter appartementen
’thuis realiseert als eerste in Nederland Nul Op de Meter appartementen 
in een gebouw met 5 verdiepingen. Om alle huishoudens te voorzien van 
elektra zijn alleen zonnepanelen op het dak niet voldoende. Het bijzon-
dere bij dit project is dat ook tegen de gevels zonnepanelen zijn beves-
tigd

Nul Op de Meter (NOM)
Dit betekent dat zonnepanelen aan het gebouw genoeg energie opwek-
ken voor het dagelijks gebruik. Het gaat om energie voor warmte in de 
woningen, het verwarmen van water en elektra voor huishoudelijke 
apparaten. In een NOM-woning staat de energiemeter aan het eind van 
het jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Het 
totale energieverbruik is dan gelijk aan de levering van energie door de 
zonnepanelen. Alleen betekent dit niet dat de bewoner geen energiere-
kening meer heeft.

Energie prestatie vergoeding (EPV) en energierekening
Voor het gebruik van de energiezuinige installaties en huur van de zon-
nepanelen betaalt de bewoner een vergoeding (EPV) aan’thuis. Daar-
naast heeft u een contract met een energieleverancier naar keuze voor 
een aansluiting op het energienetwerk. Dit is nodig omdat de opwekking 
van energie en het verbruik niet tegelijk gebeurt. Gebruikt u meer dan 
het gemiddelde verbruik van een huishouden, dan koopt u deze extra 
elektra van uw energieleverancier.

Betaalbare woningen
In Best is veel vraag naar betaalbare, kleine woningen. De 48 apparte-
menten worden een mix van een- en tweepersoons huurappartementen 
bestemd voor mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag. ’thuis 
wil het voor huurders mogelijk maken om op een duurzame manier in 
een betaalbare woning te wonen. 



Voortgang de Wig
Alle door de bewoners ingezonden stukken zullen meegenomen worden 
door het bestuur bewonersoverleg naar burgemeester en wethouders 
zodra zij geïnstalleerd en actief zijn. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. De gemeenteraad is aangeschreven over diverse zaken. 
Het nieuwe B&W zal met goede voorstellen moeten komen om aan de 
wensen van de mensen tegemoet te komen. 

Zijn we iets vergeten?
Op deze plek zou iets kunnen staan waaraan u wel heeft gedacht en wij 
niet. Wij 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 aandacht moeten krijgen.
Inleveren bij Peter Bouman Julianaweg 31 (Bloemerie Best)

Fotoprijsvraag 1e kwrt 2018
De fotoprijsvraag van is gewonnen door:  Inge Kuipers. Zij heeft inmid-
dels haar prijs in ontvangst mogen nemen. Gefiliciteerd Inge!!!



Samenwerking Kantonier en 
Wilhelminadorp 
Dit jaar gaan de beide bewonersoverleggen kijken hoe zij samen kun-
nen werken om zo nog meer voor onze wijken te kunnen betekenen. Er 
is heel veel overlap met beide wijken. Zoals: het Willem Alexanderpark, 
speeltuin, hondentoiletten, hondenstroken, speelveldjes, het winkel-
centrum. Maar ook de Kadans en de Wig worden door beide bewoners 
intensief gebruikt.

De verkennende gesprekken zijn positief. De eerste gezamelijke verga-
dering zal binnenkort plaatsvinden. Wij zullen u hierover op de hoogte 
houden.

Over vroeger en Nu
Bewust omgaan met afval is het prijsje van je plastic verpakking krabben 
en bij het oud papier leggen wat 1x per maand opgehaald wordt.
                                  

Vroeger                            Nu heeft bijna ieder gezin dit nodig
had ieder gezin
aan 1 afvalbak
genoeg.                 



Afvalprobleem
De gemeente Best heeft de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn voor wat 
betreft huishoudelijk restafval: al het ingezamelde huishoudelijk afvaval 
wordt gerecyceld of hergebruikt. Zij willen zo bijdragen aan duurzaam-
heid en een schonere leefomgeving voor ons en voor volgende genera-
ties.

Op de website www.afvalbest.nl is alle informatie over de afval-
inzameling van de gemeente Best te vinden.

Wij zouden graag willen weten wat u van het huidige systeem vindt?

Zou het volgens u beter kunnen en zo ja hoe?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 
Wat vindt u van vooraf (zelf) of achteraf (het recyclebedrijf) scheiden?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Wat vindt u van per kilo afval betalen of een vast bedrag per jaar?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



Als u de keuze hebt tussen voorverpakte en onverpakte produkten. 
waarvoor zou u dan kiezen?
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ik kies bewust voor onverpakt omdat:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ik kies bewust voor verpakt omdat:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Vul in en win!!! Degenen die met goede/bruikbare ie-
deeen komen kunnen leuke onverpakte gerecyclede produk-
ten winnen. Suur een mail naar natascha@wilhelmina-
dorp-best.nl of lever in bij de Bloemerie Kon. Julianweg 33



Gezocht!!!
De tuin van de Kadans gaat een opknapbeurt krijgen! We gaan beginnen 
met de “Bokkentuin”. Deze krijgt binnenkort nieuwe bewoners. Daarna 
zal de rest van de tuin aangepakt worden. De bedoeling is dat we er een 
mooie groene tuin van gaan maken. Hierbij denken we aan een een puk-
tuin, moestuin, insectenhotels, bankjes en een gezellig terras. Heb je zin 
en tijd om ons te helpen met het realiseren en onderhouden van deze 
tuin stuur dan een mailtje naar: natascha@wilhelminadorp-best.nl

Wilhelminadorp grootste vervuiler van het Goed. Sommige weten het 
verschil niet tussen kleding en restafval. Volgens de vrijwilligers van het 
Goed maken wij er een bende van bij de inzamelcontainer voor kleding. 
Bij de milieustraat kunt u terecht met uw restafval. Deze zit aan de Dieze 
26 in Best. Kleding en schoenen in doorzichtige zakken. 
  Kijk: Zo hoort het :-))                                               En zo niet  :-((



Nieuwe burgemeester
 
Wij gaan binnenkort het de gemeente bezoeken en vragen stellen over 
het hoe en waarom enkele projecten in ons Wilhelminadorp nog steeds 
niet afgemaakt zijn. Ook willen wij graag weten wat hun toekomst ver-
wachtingen en hun beleid zijn. 

Burgerparticipatie in werking. De nieuwe burgemeester in 2019
In maand mei2018 informatie inwinnen als basis voor de profielschets, 
onder andere de inwonersconsultatie; schrijven van de profielschets    
Dinsdagavond 5 juni – aanbieden van de profielschets aan de commis-
saris van de Koning, in een openbare raadsvergadering    
Juni en juli: stap 3 - openstellen van de vacature door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  
februari 2019: stappen 4 tot en met 7. 
https://www.gemeentebest.nl/burgemeester-best

Andere websites om samen inspraak en mee te denken zijn:
www.pleinbest.nl                          (u kunt een persoonlijk account maken)
www.startvragenlijst.nl/panelbest       (inlog code heeft u thuis gekregen)



Prijspuzzel

 U kunt uw inzending tot 30 juni 2018 insturen via mail: natascha@
wilhelminadorp-best.nl of inleveren bij Bloemerie Best. ovv uw naam en 
telefoonnummer.
onder de inzenders wordt een leuke prijs verloot.

Verticaal

    1. grote platic zak voor huisvuil
    5. onbruikbare spullen
    7. opsalg voor elektriciteit
    9. ander woord voor afval
    10. hetgeen weggegooid wrodt
    11. herbruikte spullen
    13. scheikundig

Horizontaal

    2. kleur kliko van pmd
    3. milieuvriendelijk afval
    4. niet organisch recyclebaar materiaal
    6. grote vuilnisbak
    8. vuil ophalen
    12. groente fruit tuin
    14. ijzer
    15. SiO
    16. het is goedkoper om je afval te...



Heb je een vraag over de nieuwe manier van afval inzamelen?  KIJK OP: 
https://www.afvalbest.nl/veelgestelde-vragen. Staat uw vraag er niet bij? 
Neem dan contact op met de servicedesk via het gratis telefoonnummer 
0800-2438246 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.



Wat doen wij?
Bewoners overleg. Het woord zegt het al. U kunt ons inschakelen voor 
overleg tussen bewoners en 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 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 
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 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                                    


