
ken jij het wijkteam
van wilhelminadorp
en kantonnier al?
Je kunt hier voor
allerlei zaken terecht:
• Een goed gesprek over dingen die beter of anders   
 kunnen in de wijk;
• Voor het melden van verdachte zaken in de wijk;
• Wanneer je werk zoekt, geldzorgen hebt of als je
 vra gen hebt over het volgen van een opleiding;
• En natuurlijk voor het melden van goede ideeën
 voor de wijk.

Uitgave gemeente Best,
maart 2021

Hoe kom je in 
contact met het 
wijkteam?

Spreek ons aan op straat 

Bezoek ons buurthuis Kadans 

Kom naar ons wekelijkse
inloopspreekuur op maandag
in de Kadans 

Stuur een mailtje naar
veiligheid@gembest.nl 

Kijk voor meer informatie op
www.pleinbest.nl/
wilhelminadorpkantonnier

W

...

het wijkteam
staat voor je 
klaar!
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Je bent van harte welkom tijdens ons wekelijkse 
inloopspreekuur in buurthuis Kadans!

Het inloopspreekuur vindt iedere maandag plaats 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens het inloopspreek-
uur gaan wij met jou in gesprek over je ideeën, 
plannen en oplossingen voor de wijk. Elke eerste 
maandag van de maand is wethouder Stan van der 
Heijden ook aanwezig. 

Let op: omdat de corona-maatregelen het nog niet 
toelaten, organiseren wij het inloopspreekuur voor-
lopig digitaal via MSTeams.

Aanmelden kan bij onze wijkcoördinator Abdallah 
via indewijk@gembest.nl. Vind je het lastig om 
digitaal deel te nemen? Maak dan een afspraak met 
Abdallah voor een corona-proof fysieke ontmoeting.

wat speelt er bij
jou in de wijk?
Iets niet pluis? 
Een buurman zonder werk die in een dure auto 
rijdt, of andere luxe spullen heeft. Of denk je dat 
ergens wiet wordt verbouwd? Laat het de wijk-
agenten of BOA’s weten of meld anoniem bij 
Meld Misdaad Anoniem.

Makkelijk geld verdienen? Let op! 
Regelmatig wordt er aan bewoners van Wilhelmi-
nadorp en Kantonnier gevraagd of zij hun zolder, 
of een andere ruimte in huis, willen verhuren voor 
een hoog geldbedrag. Als je geldzorgen hebt is 
dit een verleidelijk aanbod. Krijg je dit aanbod, ga 
er dan niet op in. Vaak zijn dit criminelen die wiet 
willen verbouwen in andermans huizen. Als je dit 
toelaat dan kan dit zorgen voor hele vervelende 
en angstige situaties.

Gelukkig zijn er veilige manieren om van je geld-
zorgen af te komen. Neem daarvoor contact op 
met het wijkteam. Zij helpen je graag om van 
jouw geldzorgen af te komen. 

Leuke ideeën? 
Wil je met iemand in gesprek over iets dat je hebt 
gezien in de wijk? Of wil je graag iets verbeteren 
in de wijk? Kortom; heb jij een mooi idee? Neem 
dan contact op met het wijkteam!

Dus, kom langs bij buurthuis Kadans, spreek 
de wijkagenten of BOA’s aan of stuur een mail 
naar veiligheid@gembest.nl om een afspraak te 
maken!

Aniek van
den Heuvel

BOA

Miranda Vugts-
van Dooren
Wijkagent

Marcel Bakker
Schuldhulpverlener

Abdallah Helal 
Wijkcoördinator

Ontmoet het wijkteam!

Ömer Yildiz 
Jongerenwerker

Peter de Leeuw
Buurtcoach

Nicolai van 
der Heijden

Medewerker groen-
en grijs beheer

inloopspreekuur

SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER INFOrmatie
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