
 

Verslag wijkavond Wilhelminadorp en Kantonnier, 13 oktober 2022 

 
Opening door burgemeester Ubachs 
Welkom aan alle bewoners van Wilhelminadorp en Kantonnier. Goed om te zien dat er een grote 
groep teruggekomen is. We kijken vanavond naar de plannen die tijdens de wijkavond van 14 april 
zijn gemaakt. Een deel hiervan is uitgevoerd en een deel moet nog verder uitgewerkt worden.  
 
Tijdens de wijkavond van 14  april heeft wethouder Stan van der Heijden toegezegd de stand van 
zaken rondom De Wig toe te lichten. Burgemeester Hans Ubachs licht toe dat er op dit moment 
twee aanbieders zijn: 
- Woningstichting ‘thuis; ontwikkeling tot sociale appartementen; 
- Zorgpunt; ontwikkeling tot hospice (complexe zorg en palliatieve zorg). 
De haalbaarheid van beide plannen wordt op dit moment getoetst. Er ligt nog geen besluit, die volgt 
waarschijnlijk eind 2023. 
 
In het nieuwe Raadsakkoord 2022-2026 zijn de wijken Wilhelminadorp-Kantonnier opnieuw als 
aandachtwijken benoemd. 
  

19.00 uur Korte terugblik op de wijkavond 14-04 en voorstellen nieuwe projectleider 

 
We hebben één digitale en twee fysieke wijkavonden gehouden. We kijken kort terug op wat we 
hebben gedaan. Naar aanleiding van de wijkavond van 14 april is voor ieder thema minimaal één 
plan opgepakt. Daarnaast zijn er ook nog andere zaken uitgevoerd, die staan beschreven op de grote 
bladen achter in de ruimte. 
Het doel van vanavond is om zaken (waar mogelijk) nog concreter te maken. 
 
Berry van Geffen is per 1 november de nieuwe projectleider voor de gebiedsvisie Wilhelminadorp-
Kantonnier. 
 
Onlangs is tijdens een raadsessie het voorstel gedaan om de wijken Wilhelminadorp-Kantonnier 
weer voor 4 jaar te prioriteren. Dit mede naar aanleiding van de uitslag van de Veiligheidsmonitor 
(digitale enquête). Op 12 december besluit de gemeenteraad hierover. 
  

19.30 uur  In gesprek bij de plannen voor de korte termijn (gemaakt op 14-04) 

  
Per thema liggen grote bladen op tafel. We bekijken per thema: 
-  naar de actiepunten die zijn afgehandeld of nog lopen; 
-  wat kunnen we samen nog meer doen; 
-  wat zijn uw wensen voor de toekomst?  
 Zo mogelijk worden zaken ook meegenomen in het programma voor de toekomst van deze wijken. 
  
De themagroepen zijn: 
-  Groen  
-  Verkeer  
-  Energiebesparing/duurzaamheid  
-  Veiligheid & leefbaarheid, en wonen  
-  Jongeren  
 
 
 



 

20.30 uur  Terugkoppelen van opvallende zaken bij de themagesprekken 

  
Verkeer:  
• Vooral snelheid en parkeerproblemen zijn genoemd. 

De vraag waarom de Kon. Julianaweg niet geheel naar 30 km kan wordt nog aan de 
verkeersdeskundige gesteld.  

 Veiligheid: 
• Meerdere plaatsen in Wilhelminadorp zijn onveilig, meestal omdat deze plekken niet in het zicht 

liggen of omdat ze slecht verlicht zijn. Onveilige plekken zijn met name het Wilhelminapark, het 
fietspad naast het spoor en de achterpaden in de wijk. 

• Er is ook meer behoefte aan straatmeubilair.  
 Wonen/voorzieningen: 
• Behoefte aan betaalbare huurwoningen voor jong en oud. 
• Doorstroom van woningen is nu een probleem. 
 Duurzaamheid/energiebesparing: 
• Behoefte aan informatie en waar/hoe de juiste informatie te krijgen is. 
• Hoe kom je aan je geld? Er is hierover een flyer beschikbaar. Ook komen er nog een aantal 

webinars rondom energiebesparing. De subsidiebon voor verduurzaming voor huurders van  
€ 60,- is nog beschikbaar. Voor hulp bij de digitale aanvraag kan men terecht bij Bestwijzer of het 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). IDO zit in de Bibliotheek en op donderdag in Bestwijzer.  

• Spontaan aanbod gedaan door een energiecoach. Hij kan mensen kan informeren, huurders in 
een complex bij elkaar brengen en hulp bieden. 

• Bij Bloemerie Best kunnen inwoners een warmtescanlamp lenen om van de woning een 
warmte/koude-scan te maken. 

• Best Duurzaam heeft camera voor een warmte/koude-scan. 
 Jongeren: 
• Door jongeren worden meer jeugdwerkers gewenst. 
• Ook vragen zij of de Todo langer open kan of in het weekend. 
• Kan de gemeente kijken naar alternatieve plaatsen waar jongeren terecht kunnen? 
 Groen: 
• Hoe meer groen hoe beter. 
• Door ouderen worden her en der wat bankjes gemist, ook als ontmoetingsplek voor ouderen. 
• Naast de Lidl zijn twee nieuwe boompjes gepland. Kan hier meer groen en bankjes geplaatst 

worden zodat hier veilig de hoek omgegaan kan worden? 
 
Er worden foto’s van de themabladen gemaakt. 
 

21.00 uur  Afsluiting en vervolg 

 
We gaan door met deze wijken. 
- Korte termijn: plannen/ideeën worden verder uitgewerkt. Fixi is belangrijk meldpunt. Van de 

aanvullende suggesties die gedaan zijn op 13-10 onderzoeken we de haalbaarheid in combinatie 
met de bestaande plannen/ideeën. 

- Lange termijn: het accent zal waarschijnlijk op sociaal maatschappelijke zaken komen te liggen. 
Na het besluit van de raad kunnen we mogelijk op basis van goede plannen ook wat grotere 
zaken aanpakken. Om in het lange termijn traject te kunnen participeren kunnen bewoners 
deelnemen aan de Klankbordgroep. De gemeente doet vanavond een uitvraag richting bewoners 
om zich beschikbaar te stellen. Ook doet de gemeente een extra oproep via social media, de 
wijkteam-pagina, Plein Best en plaatst een stukje in GB (speciaal voor Wilhelminadorp-
Kantonnier). U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep via indewijk@gembest.nl.  

mailto:indewijk@gembest.nl


 

  
Hartelijk dank voor de enorme opkomst en bijdrage.  
 
In het eerste kwartaal van 2023 volgt een volgende wijkavond, deze wordt nog gepland en u 
ontvangt hier via de mail een uitnodiging voor. 
 

VRAGEN? MAIL HET WIJKTEAM VIA WIJKTEAM@GEMBEST.NL OF BEL 14 0499 
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