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Goede input gebiedsvisie
Veel info opgehaald met de braderie 2 juni en tijdens de 200 jaar
Best fototentoonstelling in de Wig.

Alle input nemen wij mee in ons gesprek over de gebiedsvisie as 16 sep
2019 met de gemeente. Wilt u nog input leveren over hoe het beter kan
in onze wijken? Graag voor deze datum een reactie.

Ook onze burgemeester Hans Ubachs en vrouw waren aangenaam verrast over onze gezellige braderie. En namen actief deel aan de vragen die
wij hadden over de toekomst van onze wijken.

Kledinginzameling of
illegale vuilstort?
Is dit de manier waarop wij omgaan met ons afval?
De bewonersoverleggen willen aan de gemeente voorstellen om permanent camaratoezicht te plaatsen bij de Action.
Mogelijk kunnen we de vervuilers zo aanpakken.

U kunt uw afval ook gewoon “gratis” inleveren bij de milieustraat op:
De Dieze. Alvast onze dank.

Speeltuin Wilhelminapark
Beste bewoners van de Kantonnier en Wilhelminadorp,
Zoals u heeft kunnen lezen zijn een aantal buurtbewoners samen met
de jeugdraad al een tijdje bezig om het Wilhelminapark weer leefbaar/
speelbaar te maken.
Intussen zijn onze plannen voorgelegd aan de Gemeente, en jeugdraad
inclusief burgemeester en deze zijn enthousiast ontvangen.
Veel bewoners denken dat het een soort van “splinter” speeltuin gaat
worden net zoals die in Eindhoven. Dit kunnen wij ontkrachten. Het
gaat er ons met name om er weer een mooi park van te maken voor jong
en oud.
Op de plaatsen waar voorheen een speeltoestel stond zal opnieuw een
speeltoestel worden neergezet. Het grote voetbalveld wordt aangepast
zodat er ook nog een kabelbaan bij kan.
Tevens willen we in één deel van het park een gedeelte maken voor de
kleinere kinderen zodat ze daar de natuur kunnen ontdekken.
Vanuit de gemeente is er een klein budget dat we graag willen aanvullen
met sponsorgelden. Hier zijn we op dit moment dan ook druk mee bezig
met onze grootste wens dat er in 2020 weer een mooi aangelegd park
ligt.
Tevens hopen wij dan ook dat wanneer het park er weer mooi en bijgehouden uitziet men ook weer zorgvuldig met het park omgaat en men
hun rommel en hondenpoep dan ook opruimen.
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn dan kunt u uiteraard met ons
contact opnemen via wilhelminaparkspeeltuin@gmail.com
Groetjes
Wim, Linda en Rian

Hiernaast ziet u het plan zoals het nu ingediend is bij de gemeente Best.

Victor
veilig
Wilt u een victor veilig tijdelijk plaatsen in uw straat, neem dan contact
Foto boven: impressie speeltuin

op met secretariaat@wilhelminadorp-best.nl / annelies@dekantonnier.nl

Fixi

Wist u dat?
- Fixi app heel makkelijk te bedienen app is?
- Fixi app meteen foto’s bij kan voegen?
- Fixi app de locatiebepaling zichtbaar kan maken?
- Fixi app ook anoniem melden toestaat?
- Fixi app meteen bij de juiste afdeling op gemeentehuis aflevert?
- Fixi app gratis is?
- Fixi app heel klein is en zowel werkt op android als op iphone?
- Fixi app niet kan garanderen dat het dezelfde dag opgelost wordt
omdat de gemeente tijd nodig heeft om het in te plannen.
- Fixi app ook toestaat dat u zelf actie onderneemt !!!
- Fixi app ook laat zien of de melding al gedaan is?
- Fixi app zowel voor bedrijven, verenigingen als burgers is?
- Fixi app meldingen de toekomst zijn?

Elke week alaparada?
In de gebiedsvisie worden ook evenemententerreinen in kaart gebracht.
Wilt u meer of minder feesten in onze wijken?
Neem actief deel aan deze discussie om uw mening te laten tellen.
Reageer (liefst per mail) op onze oproep en laat u horen.
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl of secretaris@dekantonnier.nl

Hoe komt zo’n gebiedsvisie tot stand?
Hier vindt u een inzichtelijke handleiding over welke stappen mogelijk
ondernomen kunnen worden om een visie op te zetten. Per gemeente is
dit natuurlijk anders geregeld. Maar dit document geeft een goed inzicht
in een mogelijke werkwijze.

http://kantonnier.onmagz.nl
Het begint bijvoorbeeld allemaal bij 1 loszittende tegel bij u in de straat.

Buurtvereniging
In ons aller Best is de buurtvereniging Wilhelminadorp 25 nog steeds
actief. Sinds onze laatste algemene ledenvergadering hebben wij weer
een nieuwe voorzitter, Christine Boerenkamp, zij probeert met haar medebestuurders en vrijwilligers zoveel mogelijk de buurtvereniging weer
op de kaart te zetten.
De spooktocht die de buurtvereniging ieder jaar organiseert heeft zijn
sporen reeds verdiend. Ieder jaar probeert de organisatie er weer een
groot festijn van te maken. Dit jaar zijn er plannen om er een doolhof
van te maken. Op zaterdag 2 november is het weer zover. Wij zoeken
trouwens nog vrijwilligers die mee kunnen helpen (u hoeft geen lid
te zijn) dus als u interesse heeft stuur een mailtje naar redactiewd25@
gmail.com
Ook gaan we dit jaar weer bloemschikken met de kerst. Altijd gezellig.
Voor onze leden geldt een gereduceerd bedragje. Het bloemschikken is
ook toegankelijk (indien er plaats is) voor mensen die niet lid zijn van
de buurtvereniging. Meer hierover op onze facebookpagina Buurtvereniging Wilhelminadorp 25.
In dit najaar willen wij ook gaan bowlen, ook leuk voor onze leden, een
beetje saamhorigheid in deze drukke tijden. Hierover natuurlijk ook nog
meer op onze facebookpagina.
Wilt U lid worden van de buurtvereniging : GRAAG! Voor 17,50 euro
bent U een jaar lang lid met Uw gezin. U hoeft niet persé in het Wilhelminadorp ervoor te wonen. Stuur een mail naar onze redactie en wij
nemen contact met U op. Misschien vindt U het dan ook leuk om als
vrijwilliger een of meerdere activiteiten (mede) te organiseren. Laat ons
dit weten. Bijvoorbeeld mee de kersttocht opbouwen en afbreken.
Samen gaan we naar ons 50 jaar jubileum !
www.wd25.nl
https://www.facebook.com/BuurtverenigingWilhelminadorp25/

Achterpadverlichting
Er zijn nog lampen beschikbaar. Vul hier uw gegevens in en wij vragen
voor u subsidie aan via gemeente Best.
Naam:____________________________________________________
Adres:____________________________________________________
e-mail:

_________________________________________________

Mob-Tel: _________________________________________________
Handtekening:
_________________________________________________________
Ik ga akkoord met contante betaling á 25,- eigen bijdrage en hang de
lamp zelf op. Max. 1 lamp per adres in Wilhelminadorp/Kantonnier.
Inleveren bij Bloemerie Best Kon. Julianaweg 31. Zodra de lamp binnen
is mailen of bellen wij u op.

Vlooienmarkt 28 sep
De jaarlijkse ‘Gezelligste Rommelmarkt van Best’ is zaterdag 28 sep.
van 9.30-13.30 uur bij de Prot. Kerk aan de Joh. Verleunstraat. Een ruim
aanbod aan tweedehands goederen, een gezellig terras en een Rad van
Avontuur met mooie prijzen. U kunt nog spullen inleveren op de zaterdagen 7, 14 en 21 september tussen 10-12 uur bij de loods naast de kerk.
Graag schone, hele en goed werkende spullen. Geen witgoed (wasmachines, etc.) en groot meubilair. Tuinmeubels in overleg.

Winkelacties

Op 28 sep komt Frozen op het plein, gratis toegang familiefestijn 2019

Burgerparticipatie
Beste bewoners,
Mijn naam is Gaby Jansen. Ik werk bij de gemeente en ga komend jaar
van start met een gebiedsvisie voor Wilhelminadorp en de Kantonnier.
Via dit korte bericht informeer ik u hierover.
Een gebiedsvisie voor ons allemaal!
In de gebiedsvisie kijken we naar de toekomst van uw wijken. Het gaat
dan over wonen, groen en leefbaarheid en de onderwerpen die u ons
meegeeft. De gebiedsvisie willen we samen met u en andere organisaties
in uw wijken opstellen. Denk hierbij aan de woningcorporatie en Wbo.
De visie wordt hierdoor van ons samen.
Doelen en aanpak samen bepalen
Eerst bepalen we waar de gebiedsvisie over gaat. Ook dit doen we in
overleg met u. Hiervoor komen wij later dit jaar bij u.
Wij houden u op de hoogte
Zoals ik al aangaf, starten we later dit jaar. Maar heeft u nu al vragen,
neem dan contact met mij op. Stuur hiervoor een mail naar:
g.jansen@gembest.nl. U kunt ook contact opnemen met Ans van Kuik,
rechts op de foto. Zij is als wijkcoördinator uw eerste contactpersoon. Ze
is bereikbaar via a.van.kuik@gembest.nl. Ans en ik helpen u graag!

Infobord
De bewonersoverleggen hebben het plan opgevat om een mededelingenbord aan te schaffen. Zij gaan hierover in overleg met Plein Best. Het
plan is om het bord te plaatsen op Julianaweg of op het Wilhelminaplein.
Gedachte erachter is dat dit gebruikt kan worden voor allerlei informatie
voor de bewoners (bewoners/verenigingen ed kunnen hiervoor tekst
aanleveren via de beide bewonersoverleggen) en tevens kan het dienen
als ontmoetingsplek.

Contact
Bewonersoverleg Kantonnier:
Telefoon: 0638324210 		
Secretariaat : 			
secretaris@dekantonnier.nl
Voorzitter: Annelies Reekers voorzitter@dekantonnier.nl
www.kantonnier.nl
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-, geluids-, en
stank overlast, 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
Bewonersoverleg Wilhelminadorp:
Informatie Bewonersoverleg Wilhelminadorp: 0499-330660
Voorzitter@wilhelminadorp-best.nl Peter Bouman
Penningmeester@wilhelminadorp-best Harald Moelans
Secretariaat@wilhelminadorp-best.nl
www.wilhelminadorp-best.nl
Speeltuin: wilhelminaparkspeeltuin@gmail.com

Aanmelden vrijwilligers
Kersttocht: peter@bloemerie-best.nl of via wd25

