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Samen
gaan
voor een huis 
van iedereen

Eén fysieke toegang voor 
gemeente Best en Bestwijzer
Met deze pagina informeren wij u de komende tijd over de gezamenlijke huisvesting voor de gemeente 
Best en Bestwijzer. In 2019 en begin 2020 onderzochten we samen de mogelijkheden om vanuit één 
adres de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te organiseren. Met een laagdrempelige 
toegang, ruimte voor een nieuwe manier van werken en mogelijkheden om andere inwoners te 
ontmoeten. Er zijn al mooie stappen gezet. Graag nemen we u mee in de actuele ontwikkelingen. 

Inwoners van de gemeente Best hebben behoefte aan 
één plek waar ze met (hulp)vragen terecht kunnen. 
Dat blijkt uit onderzoek, maar is op dit moment in de 
praktijk nog niet zo. De dienstverlening is verspreid over 
Bestwijzer en het gemeentehuis.

Alles op één plek
Als inwoner kunt u nu al voor veel zaken bij Bestwijzer 
terecht, zoals informatie over het huren van een 
woning. Maar voor bijvoorbeeld het aanvragen van 
inkomensondersteuning moet u naar het gemeentehuis. 
Dat kan verwarrend zijn. Daarom gaan de diensten van 
Bestwijzer en de gemeente Best samen in één gebouw. 
Naast Bestwijzer en de gemeente sluiten mogelijk 
ook andere organisaties aan. Voorwaarde is dat deze 
organisaties diensten aanbieden die aansluiten bij de 
activiteiten van Bestwijzer en de gemeente. 

Bestwijzer als voorbeeld
De huidige werkwijze van Bestwijzer staat als voorbeeld 
voor de toekomstige dienstverlening. Professionele en 
vrijwilligersorganisaties werken samen en u kunt met 
diverse vragen terecht. Er is altijd iemand die u direct te 

1.  Waarom gaan Bestwijzer en de gemeente in de 
toekomst samen in één pand?

  Om u als inwoner nóg beter van dienst te zijn. U kunt  
nu al in Bestwijzer terecht voor veel (hulp)vragen.  
Maar voor andere vragen moet u naar het 
gemeentehuis. Dat kan verwarrend zijn, zo blijkt 
in de praktijk. Daarom voegen we de diensten van 
Bestwijzer en de gemeente samen in één gebouw. 
Zodat u straks echt op één plek terecht kunt. Door 
samenvoeging versterken we ook de samenwerking 
tussen de organisaties van Bestwijzer en de gemeente. 
Ook dat draagt bij aan betere dienstverlening. 

2. Een nieuw pand, is dat wel nodig? 
  Het bestaande gemeentehuis voldoet niet aan de 

wensen en eisen op het gebied van dienstverlening. 
Zeker niet voor zo’n 20 organisaties. Zo is het pand 
gebouwd in carré-vorm (vierkant) en hebben de 
verdiepingen lage hoogtes. Dat levert beperkingen 
op om wel aan de huidige én toekomstige wensen 
en eisen te kunnen voldoen. Mensen voelen zich niet 
prettig in de publiekshal en het is erg lastig om een 
goede indeling en looproute te realiseren. Tot slot is er 
sprake van achterstallig onderhoud. Dat aanpakken 
betekent een onredelijk hoge investering in een 
gebouw dat onvoldoende mogelijkheden biedt. 

De raad heeft op 12 juli besloten hoe we verder gaan 
met het project ‘Samen gaan’. Nu is het tijd om te 
starten met de volgende fase, die loopt tot begin 
2023. In deze fase maken we aan de hand van het 
vastgestelde Programma van Eisen (PvE) een eerste 
schetsplan van de nieuwe gezamenlijke huisvesting 
voor de organisaties van Bestwijzer en de gemeente 
Best. Hier betrekken we u als inwoner graag bij!

Tegelijkertijd zetten we in op een verbeterde 
dienstverlening en een goede samenwerking 
tussen organisaties. Daarmee wachten we 
natuurlijk niet tot de gezamenlijke huisvesting 
gereed is. Dat doen we ook nu al. Daarnaast 
brengen alle organisaties samen, stap voor stap, 
de gezamenlijke ambitie in kaart; hoe ziet onze 
gezamenlijke dienstverlening aan de inwoner er in 
de toekomst uit? Op naar een huis voor iedereen. 

Een doorkijkje naar  
de volgende fase

De vijf meest  
gestelde vragen

Nieuwbouw aan het 
Dorpsplein; een stap 
dichterbij

De juiste hulp op één plek

12 juli besloot de gemeenteraad een volgende  
stap te zetten in de ontwikkeling van één 
gezamenlijke nieuwe huisvesting voor Bestwijzer  
en de gemeente. De raad gaf het college opdracht  
om verder onderzoek te doen naar nieuwbouw op 
eigen grond aan het Dorpsplein (scenario 3B).  
Dat vervolgonderzoek start nog deze maand. 
Het college onderzocht voor de gezamenlijke 
huisvesting nog twee alternatieve scenario’s: 
strippen/vernieuwbouw (scenario 2B) van het 
huidige gemeentehuis of nieuwbouw op de huidige 
locatie (scenario 3A). Deze twee scenario’s vallen 
met het genomen besluit af. Parallel aan het 
vervolgonderzoek naar de gezamenlijke huisvesting, 
stelt het college een ruimtelijke visie op voor het 
centrumgebied/Dorpsplein. Hierin kijkt zij onder 
andere naar parkeren, groen en woningbouw. 

De gemeenteraad sprak eerder over de gezamenlijke 
huisvesting voor Bestwijzer en de gemeente Best. 
Ze bespraken onder andere vijf toetsingscriteria 
waarmee de drie mogelijke scenario’s vergeleken 
konden worden. Het criterium dienstverlening 
aan u, de inwoner, kwam daarbij als belangrijkste 
criterium uit de bus. De andere criteria waren: 
organisatie & sturing, financieel, duurzaamheid en 
multifunctionaliteit. Door te werken met deze vijf 
criteria kwam een objectieve keuze tot stand.  
De vergelijking van de scenario’s resulteerde in een 
collegevoorstel aan de raad met scenario 3B als 
meest kansrijk. Uiteindelijk biedt dat scenario de 
beste kansen voor de dienstverlening aan de inwoner. 

Het besluit van de raad om het scenario ‘nieuwbouw 
op eigen grond aan het Dorpsplein’ verder te 
onderzoeken is een belangrijk besluit. Een besluit dat 
de samenwerking vanuit één locatie dichterbij brengt. 
Tegelijkertijd moet er nog veel onderzocht worden en 
volgen nog vele stappen voordat de definitieve keuze 
gemaakt wordt. Bij deze stappen betrekken we ook 
de inwoner en natuurlijk direct omwonenden.

woord staat en als u dat wenst, helpen de verschillende 
organisaties u meteen. Ook de inrichting van Bestwijzer 
is richtinggevend. Mensen voelen zich er prettig, onder 
andere door indeling van de ruimte, kleurgebruik en licht. 
Dat willen we ook bereiken in de nieuwe huisvesting.  

Samen kijken naar uw (hulp)vraag
De fysieke samenvoeging in één gebouw versterkt de 
samenwerking tussen de organisaties van Bestwijzer, 
gemeente en mogelijke andere organisaties. Ook dat zorgt 
voor een betere dienstverlening. Voor het antwoord op uw 
(hulp)vraag kan het helpen dat verschillende organisaties 
vanuit hun expertise hier samen naar kijken. Zo voorkomen 
we dat u ‘van het kastje naar de muur’ wordt gestuurd. 

Nu al intensiever samenwerken 
Een goede samenwerking en verbeterde dienstverlening 
gaan niet vanzelf. Binnen het project Samen gaan zetten 
we daar bewust op in. Niet pas wanneer de nieuwe 
huisvesting er is, maar in het hier en nu!  Dat doen we als 
gemeente en organisaties van Bestwijzer samen.  
Ook werken we aan een gezamenlijke ambitie: hoe gaan 
we het in de toekomst onder één dak doen. 

3.  Wat gebeurt er dan met de huidige locatie van het 
gemeentehuis? 

  Bij de bouw van nieuwe huisvesting op een andere 
locatie aan het Dorpsplein verkopen we de oude  
(huidige) locatie. Aan de toekomstige koper geven 
we voorwaarden voor de invulling mee. De oudbouw 
(linkerdeel van het huidige gemeentehuis) heeft een 
monumentale status. Deze oudbouw blijft gehandhaafd.

4.  Er is al weinig parkeerplaats in het centrum.  
Hoe gaat dat in de toekomst? 

  Voor de bouw van de nieuwe gezamenlijke huisvesting 
onderzoeken we de parkeerbehoefte. Het nieuwe 
gebouw wordt kleiner dan het huidige gemeentehuis. 
In combinatie met meer thuiswerken en gebruik van de 
fiets voor woon-werkverkeer betekent dit dat er minder 
parkeerplaatsen nodig zijn. We maken bovendien 
een ruimtelijke visie voor het hele gebied, waarvan 
parkeren een onderdeel is. 

5.  Worden centrumbewoners en andere inwoners van 
Best betrokken bij de nieuwe huisvesting?

  Enkele jaren geleden deden we onder inwoners 
onderzoek naar de ervaren dienstverlening. Inwoners 
spraken duidelijk de behoefte uit om op één plek met 
alle (hulp)vragen terecht te kunnen. Op basis van deze 
wens verkenden de gemeente en Bestwijzer samen 
wat hierbij van belang is. Hiervoor voerden we een 
peiling uit via het Inwonerspanel. Ook in toekomstige 
fases betrekken we u als inwoner bij de nieuwe 
huisvesting. Zo betrekken we u in de volgende fase bij 
het maken van een eerste schetsplan.  Samen gaan we naar een huis voor iedereen.


