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Verslag online inwonersavond Wilhelminadorp- Kantonnier 

 

Datum:   20 januari 2022 

Tijdstip:  19.00-21.00u  

Locatie:   Zoom 

 

Opening  

- Wethouder Stan van der Heijden opent de avond. 

- Wethouder van der Heijden geeft aan dat we al een tijdje bezig zijn om praktische zaken en 

knelpunten in de wijken op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het versneld oppakken van fixi 

meldingen, het plaatsen van rooktegels, het oplossen van kleine verkeer- en parkeer knelpunten, 

het realiseren van een hondenlosloopterrein en het vergroten van de meldingsbereidheid via Meld 

misdaad anoniem (MMA).  

- Naast deze korte termijn acties, gaan we ook een lange termijn visie opstellen voor de wijk.  

- Het doel van deze avond is dan ook om een eerste inventarisatie te doen van ideeën en wensen 

voor de wijk. “Daarbij denken we in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen”. Later in het 

proces kijken we met elkaar welke ideeën realistisch, uitvoerbaar en ook haalbaar zijn.  

 

Kennismaking 

Na de opening van wethouder van der Heijden licht de gesprekleider van de avond kort toe hoe het 

programma eruitziet. Daarna is er een moment ingeruimd om nader kennis te maken met elkaar. Door 

middel van verschillende vragen. Onder andere wat je het mooiste, dierbaarste, meest bijzondere vindt aan 

je wijk. Een aantal van de reacties op deze laatste vraag zijn hieronder opgesomd: 

 

o Het Wilhelminapark is mooi maar vervallen. Er zijn wel mooie speeltoestellen 

o Zwerfafval is een probleem 

o Er blijft een verschil met het centrum, men kijkt met jaloerse blik naar alles wat daar wel kan en hier 

niet 

o Er wordt te hard gereden in sommige straten 

o Groen en verkeer gaan achteruit 

o De wijk gaat hard achteruit: 

- Oude huizen kunnen moeilijk getransformeerd worden richting energiebesparing 

- Voortuinen zijn aan het verloederen 

- Bestrating is slecht 

- Voorzieningen verdwijnen 

o Mensen hebben veel aandacht voor elkaar 

o Weinig woningen voor starters en jonge gezinnen en betaalbare appartementen voor senioren 

o Wijken worden wel gewaardeerd. Mensen wonen er met plezier, maar er zijn zorgen over hoe het 

verder moet over een aantal jaar 

o Kleine zaken worden wel opgepakt en grote zaken niet. Hoe zorgen we ervoor dat de wijken over 10 

jaar nog steeds bruisen en inwoners er prettig kunnen leven?  

  

Stelling nemen voor de wijk 

Na de kennismaking en de openingsvraag over de wijken, zoeken we met elkaar iets meer de verdieping op 

aan de hand van een aantal stellingen. Deze worden plenair gesteld en ook besproken. Het gaat om de 

volgende stellingen: 

 

1. Ik woon met veel plezier in deze wijk: 14% heel tevreden | 57% tevreden | 21 % neutraal | 7% 

ontevreden. 

2. Ik ben tevreden over de voorzieningen die de wijk biedt: 14% heel tevreden | 21% tevreden | 29% 

neutraal | 36% ontevreden.  

3. Ik zie mezelf over 10 jaar nog steeds wonen in Wilhelminadorp- Kantonnier: 21% zeker weten | 

36% waarschijnlijk wel | 36% waarschijnlijk niet | 0% zeker niet | 7% weet niet. 
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4. Maak een keuze: ik zou graag meer groen in de wijk willen (en minder parkeerplaatsen) of meer 

parkeerplaatsen (en minder groen): 79% meer ruimte voor groen | 21% meer ruimte voor verkeer 

en parkeren. 

5. De woningen in Wilhelminadorp- Kantonnier lenen zich goed voor de omschakeling naar aardgasvrij 

wonen/energie besparen: 0% helemaal mee eens | 29% eens | 14% neutraal | 14% oneens | 21% 

helemaal oneens | 21% weet niet.  

6. Met welke opgaven moeten we aan de slag voor de versterking van de wijken: 64% kunnen blijven 

in de wijk | 29% ruimte voor ontmoeting | 50% schoon, heel en veilig | 50% vergroening | 29% 

energie besparen en omschakeling naar aardgasvrij wonen | 50% verkeer en parkeren | 14% meer 

ruimte voor spelen en bewegen | 29% meer voorzieningen.  

  

Uit elkaar in break-out rooms 

Na de plenaire stellingen gaan we uiteen in kleine sub groepjes. Dit doen we door middel van break-out 

rooms in Zoom. In totaal zijn er vier groepjes met vier verschillende thema’s, namelijk: 

1. Verkeer & Groen 

2. Energiebesparing 

3. Wonen & Gezondheid  

4. Veilig & Leefbaar  

 

Breakoutroom 1: Verkeer & Groen (zie bijlage 1 voor de padlet) 

o Het plein oprijden voor boodschappen te doen is vaak chaotisch en druk, waardoor er een file komt 

op de Julianaweg zuid. 

o Verandering van gedrag van mensen. Gevaarlijke situaties. Veel aangepast aan het plein. Veel 

mensen gaan richting het centrum. 

o In de preventieapp gaat het vaak over verkeer. 

o Wijkbewoners hebben mooie ideeën voor hun buurt. 

o De hardrijders in de wijken zijn meestal de bewoners zelf. Een vreemde zal niet gauw hard rijden in 

een gebied wat hij/zij niet kent. 

o Er is een gesprek geweest met bewoners van het Grasklokje en gemeente. Resultaat was: bewoners 

geven aan waar verbetering nodig is, wijkagent is gaan laseren op snelheid. 

o De bocht bij de Action is gevaarlijk voor fietsers, voetgangers en auto’s. Ook situatie Lidl is onveilig. 

TIP: de maximale snelheid beter zichtbaar maken. 

o Het fietspad bij het park (bij de kinderboerderij) is heel druk. Je moet er voorzichtig fietsen. Mensen 

wandelen hier over het fietspad. 

o Niet voor alle straten is tweerichtingsverkeer geschikt. Aan beide kanten staan auto’s geparkeerd, 

dan wordt het krap. 

o Onderhoud van het groen is erg slecht.  

o Overlast vrachtwagens. 

o Met sinterklaas staat het hele plein vol met kinderen. Waarom is het plein dan ook nog beschikbaar 

voor auto’s? Het geeft irritatie, net als bij de avondvierdaagse. Vraag: kunnen wegen en 

parkeerplaatsen worden afgesloten met evenementen? 

o Vaak moeten inwoners over straat lopen omdat er op de stoep geparkeerd is omdat straten zo smal 

zijn. 

o Goed om opnieuw een wijkschouw te organiseren. 

 

Breakoutroom 2: Energiebesparing (zie bijlage 2 voor de padlet) 

o Wilhelminadorp is een oude wijk. Er staan veel huizen uit de jaren 50 – 60. Sommige inwoners 

leggen wel zonnepanelen of nemen een warmtepomp, maar dat is kostbaar en niet iedereen kan dat 

betalen. 

o Zonnepanelen leggen op woningen en op bedrijfspanden en niet in de weilanden. 

o Mensen met weinig budget moeten door de (gemeentelijke)overheid ontzorgd worden of tegemoet 

gekomen worden voor kosten die gemaakt worden voor energiebesparing. Anders wordt 

energiebesparing vooral iets voor de ‘rijken’.  
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o Naast geld als belangrijke factor om energiebesparende maatregelen te nemen, speelt ook mee dat 

mensen andere dingen aan hun hoofd hebben. Ze moeten door de gemeente meer meegenomen 

worden in hoe het werkt, bijvoorbeeld door deur aan deur informatie te verspreiden. Het moet niet 

te ingewikkeld zijn.  

o Er is een infraroodcamera beschikbaar in de wijk om een warmtescan te maken van de woningen. 

Hier wordt nog veel te weinig gebruik van gemaakt en er wordt ook geen reclame voor gemaakt 

door de gemeente.  

o Leuk om samen met buurtbewoners na te denken over wat we kunnen doen aan energiebesparing 

en aardgasvrij wonen. Misschien helpt het om als groep hierover na te denken en niet individueel of 

per huishouden. 

 

Breakoutroom 3: Wonen & Gezondheid (zie bijlage 3 voor de padlet) 

o Duidelijkheid wat de inwoner wel en niet kan verwachten van de gemeente. 

o Behoefte aan een plan met betrekking tot investeringen en planning op langere termijn. 

o Samenwerking met de woningcorporaties is en blijft belangrijk. 

o Naast de mooie kleine dingen, de grote opgave zien en uitwerken. 

o De jongeren trekken weg uit de wijken. 

o Taak gemeente: de behoefte van de wijk en de populatie door de inwoners laten formuleren en 

daarop anticiperen/acteren. 

o Het is een monogame wijk.  

o Mensen zijn gehecht aan deze wijk. 

o De verlichting is niet in orde. Dat geeft een gevoel van onveiligheid. 

o Vroeger was het een mooie wijk. Nu is de wijk niet aantrekkelijk voor nieuwe aanwas. 

o Creëer geen paarse krokodil. 

o Waken voor gettovorming (qua uitstraling). 

o Voorzieningen zijn (helaas) weg uit de wijk, zoals de huisarts.  

o Het is goed om in te zetten op een herstructurering voor de langere termijn.  

 

Breakoutroom 4: Veilig & Leefbaar (zie bijlage 4 voor de padlet) 

o Weten inwoners uit deze wijken hoe ze het wijkteam kunnen benaderen? Misschien een goed thema 

voor de wijkkrant? 

o Het wijkteam bestaat uit: de wijkboa, wijkagent, jeugdwerker, buurtcoach, buitendienst, 

schuldhulpverleners, klantmanager, woonstichting Thuis. Het wijkteam is er voor inwoners. Er wordt 

gewerkt aan meer bekendheid van het wijkteam.  

o In het Wilhelminapark is het ’s avonds niet veilig. Er is sprake van vuurwerkoverlast, 

mortierbommen. Het is er donker waardoor vernielingen plaatsvinden. Voorstel: betere verlichting, 

camera’s ophangen, meer controles uitvoeren.  

o Er zijn o.a. zorgen over: arbeidsmigranten in de wijk, huizen die opgekocht worden door 

huisjesmelkers, grootschalige huisvesting aan de Maas, tuinen die verloederen. Er kan geen jaren 

meer gewacht worden met nieuw woonbeleid.  

  

Afsluiting en vervolg  

Na de verdiepende sessie in de break-out rooms komen we weer plenair bij elkaar voor een afronding. De 

gespreksleider van elke break-out room brengt kort 1 of 2 highlight(s) naar voren over wat er in zijn/haar 

groepje besproken is. Zo wil de gemeente met inwoners in gesprek over verkeersknelpunten in de wijk, 

kijken we naar verlichting in- en rondom het Wilhelminapark in het kader van veiligheid en willen we voor de 

lange termijn met elkaar doorpraten over het prettig, betaalbaar en duurzaam wonen in Wilhelminadorp-

Kantonnier voor alle doelgroepen (starters, senioren, migranten etc.). Daarna licht de projectleider toe hoe 

het vervolg eruitziet:  

o De waardevolle input van de avond wordt gebundeld in een verslag en aan alle aanwezigen 

toegestuurd. 

o Het verslag wordt ook gedeeld via de groepspagina op PleinBest voor andere geïnteresseerde 

inwoners die er niet bij konden zijn.  
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o Reacties op het verslag kunnen worden doorgegeven op indewijk@gembest.nl.  

o De gemeente organiseert samen met u een vervolgavond rondmedio eind maart/ begin april. 

Hierover communiceert de gemeentevia (social) mediakanalen zoals: instagram, facebook, de 

website van de gemeente, PleinBest, de wijkkrant en Groeiend Best. Daarnaast ontvangen de 

aanwezigen van 20 januari een persoonlijke uitnodiging en het verzoek om andere inwoners (buren, 

familie, vrienden etc.) ook mee te nemen.  

o Tijdens deze vervolgavond gaan we samen verder praten over zowel de korte termijn acties (wat 

kunnen we nu al oppakken?) en over de lange termijnvisie. Deze lange termijnvisie schrijven we op 

en wordt later aangeboden aan het college en de gemeenteraad.  

o Het streven is om de volgende bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden, ergens op een herkenbare 

locatie in Wilhelminadorp of de Kantonnier.  

 

Als laatste sluit wethouder van der Heijden af met een dankwoord. Hij is blij verrast met de positieve avond 

en bedankt iedereen voor zijn/haar flexibiliteit om er online bij te zijn. We gaan aan de slag met de input en 

zetten ons samen in om de wijk nog mooier te maken.  

 

Bijlage 1: Padlet Verkeer & Groen 
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Bijlage 2: Padlet Energiebesparing  
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Bijlage 3: Padlet Wonen & Gezondheid 
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Bijlage 4: Padlet Veilig & Leefbaar 

 

 


