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 Informatie voor bewoners van het Wilhelminapark  

 

Het bestuur van de Belangenvereniging Bewoners Eerbeek-Zuid (BBEZ), tevens het bestuur 

van de Wijkraad Eerbeek-Zuid, wil nieuwe bewoners van het Wilhelminapark graag welkom 

heten en langs deze weg informeren over haar doelstellingen en activiteiten. Ook voor 

bewoners die al enige tijd in ons park wonen biedt deze notitie wellicht nuttige informatie. 

 

In het Wilhelminapark staan in een bosachtige omgeving ruim 150 vrijstaande woningen. 

Daarnaast zijn er vier appartementengebouwen (het Palisium) met in totaal 54 appartementen, 

met een zorgfunctie. 

 

BBEZ 

In de statuten van de BBEZ worden doel en werkwijze als volgt vermeld: 

1. De vereniging stelt zich ten doel om het woonmilieu te verbeteren en alle belangen  

    dienaangaande te behartigen van de leden in het gebied Eerbeek-Zuid, globaal begrensd  

    door de Den Texweg, Harderwijkerweg, Coldenhovenseweg, Loubergweg, Soerense Zand,  

    een en ander in de ruimste zin des woords. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

    - zich voortdurend op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die van invloed kunnen  

      zijn op het woonmilieu van het onder lid 1 genoemde gebied; 

    - het op de voet volgen van het overheidsbeleid ten aanzien van maatregelen en plannen die  

      het woonmilieu aangaan; 

    - het verstrekken van informatie aan leden en donateurs; 

    - het voeren van overleg met derden over zaken het verenigingsbelang betreffende; 

    - het verstrekken van inlichtingen aan derden over zaken die het woongebied kunnen  

      bedreigen en het aanmoedigen van door derden te ondernemen activiteiten; 

    - het zonodig indienen van bezwaarschriften en beroepschriften bij de bevoegde instanties; 

    - zich te laten ondersteunen door juridische en/of andere deskundige adviseurs; 

    - voorstellen te doen die het wonen in gemeld gebied kunnen veraangenamen; 

    - het ontplooien van alle mogelijke initiatieven die tot verwezenlijking van het doel kunnen  

      leiden.  

 

De leden van de BBEZ betalen een jaarlijkse contributie. Deze wordt door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld. Deze vergadering wordt aan het begin van ieder jaar gehouden. 

 

Wijkraad Eerbeek-Zuid 

Vanaf 1996 fungeert het BBEZ-bestuur, op verzoek van de gemeente, tevens als bestuur van 

de Wijkraad Eerbeek-Zuid.  

Het gebied van de wijk Eerbeek-Zuid wordt begrensd: 

- aan de noordzijde door de Doonweg tussen Harderwijkerweg en de Schoonmansmolenweg,  

  Schoonmansmolenweg tot de Coldenhovenseweg, Coldenhovenseweg tot de Tullekenweg,  

  Tullekenweg tot de Spoorbaan, Spoorbaan tot de Doonweg, Doonweg tot de Hallseweg,  
  Hallseweg tot de Dierenseweg 

- aan de oostzijde door de Dierenseweg tot de gemeentegrens met Laag-Soeren  

- aan de zuidzijde door de gemeentegrens met Laag-Soeren tot Harderwijkerweg  

- aan de westzijde door de Harderwijkerweg vanaf de gemeentegrens met Laag-Soeren, de  

Den Texweg tot de Doonweg.  

Het doel van de wijkraden is evenals het doel van de BBEZ: het behartigen van de collectieve 

woonbelangen en het optimaliseren van de kwaliteit van de woonomgeving in de wijk.  
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De gemeente wenst een formele status voor de wijkraden in de vorm van een stichting of 

vereniging. In 2009 is de Stichting Wijkraad Eerbeek-Zuid opgericht. Hiermee heeft het bestuur 

toegang tot alle informatiekanalen van en naar de gemeente. Wanneer keuzes gemaakt moeten 

worden,  prevaleert de bestuursfunctie BBEZ. 

 

Verschillen tussen BBEZ en Wijkraad  

Belangrijke verschillen tussen de BBEZ en de Wijkraad zijn: 

- de wijk Eerbeek-Zuid is groter dan het gebied dat de BBEZ bestrijkt; 

- de Stichting Wijkraad Eerbeek-Zuid ontvangt gemeentelijke subsidie voor het uitvoeren van  

   haar taken, de BBEZ-leden betalen contributie voor het doen functioneren van de  

   vereniging;  

- de wijkraad Eerbeek-Zuid behartigt de collectieve woonbelangen van alle wijkbewoners, 

   het BBEZ-bestuur behartigt de collectieve woonbelangen van de leden van de BBEZ;  

- de Wijkraad Eerbeek-Zuid legt over het door haar gevoerde beleid verantwoording af aan de  

   gemeente, het BBEZ-bestuur legt verantwoording af  aan de ledenvergadering; 

- de Wijkraad heeft adviesrecht, maar mag op basis van het subsidiebesluit niet procederen  

   tegen de gemeente, de BBEZ mag dit wel;   

- wanneer keuzes gemaakt moeten worden prevaleert de bestuursfunctie van de BBEZ. 

 
Activiteiten 

Onderstaand vindt u een aantal zaken die het bestuur van de BBEZ/Wijkraad heeft aangepakt 

c.q aanpakt door middel van correspondentie, overleg, pressie en juridische procedures: 

- het voorkomen van de aanleg van de rondweg Laag-Soeren; 

- het parkeerverbod voor vrachtwagens op de Schoonmansmolenweg 

- het verbeteren van de riolering in het Wilhelminapark; 

- duurzame ontwikkeling van ’t openbaar groen: het in overleg met de gemeente opstellen en  

   uitvoeren van het Bosplan; 

- de bestemming ‘wonen in het bos’ behouden; 

- het voorkomen van de uitbreiding van bedrijventerreinen ten koste van bos; 

- het autoluw maken van de Doonweg en het Soerense Zand; 

- de gecoördineerde afvoer van snoeihout, twee maal per jaar; 

- het organiseren van reanimatie-cursussen en plaatsen van AED’s; 

- het opsporen en zo mogelijk voorkomen c.q. terugdringen van geluidshinder;  

- het bevorderen van de veiligheid door informatieverstrekking;  

- plaatsing van bewakingscamera’s bij de ingangen van het park; 

- initiëren en faciliteren van bewoners activiteiten zoals de whats’app en de groengroep. 

 

 

Communicatie 

De communicatie van onze wijkraad/BBEZ met de bewoners verloopt via e-mail . Eenmaal 

per jaar houdt de wijkraad een jaarvergadering voor alle wijkbewoners. De jaarvergadering 

van de BBEZ is alleen toegankelijk voor BBEZ-leden.  
Verder houdt het bestuur regelmatig bestuursvergaderingen en neemt het bestuur deel aan 

diverse overlegsituaties zoals de dorpsraadvergadering (3x per jaar), de vergadering van de 

gezamenlijke wijkraden van Brummen (1x per jaar) en diverse klankbordgroepen betreffende 

gemeentelijke en provinciale projecten. Ook wordt, indien nodig, overlegd met de afdeling 

Beheer van de gemeente.  
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Leefregels 

 

- Wonen in het bos. 

We willen graag de bestemming ‘wonen in het bos’ behouden. U gelieve derhalve het 

bosgebied in ons park niet te gebruiken voor het storten van (tuin)afval. We zijn zuinig op 

onze bomen, ook in onze eigen tuin. Wilt u toch bomen laten kappen, dan dient u hiervoor een 

kapvergunning aan te vragen bij de gemeente.  

 

- Bermen. 

De gemeente staat niet toe dat u de bermen grenzend aan uw tuin gebruikt voor uitbreiding 

van uw tuin of voor het parkeren van eigen auto’s. 

 

- Verkeersveiligheid, 30 km. 

In het Wilhelminapark wordt soms te hard gereden, ook door de bewoners zelf, met als gevolg 

aanrijdingen en (huis)dieren die overreden worden. We willen het aanbrengen van drempels 

voorkomen. We vragen u daarom alert te blijven op de 30 km grens en, zo nodig, ook 

bezoekende familieleden, kennissen en leveranciers hierop te wijzen.  

 

- Elkaar helpen in geval van nood. 

Maak afspraken met iemand of meerdere mensen in de omgeving  om in geval van nood 

elkaar te kunnen bereiken en helpen met bijvoorbeeld vervoer naar huisartsenpost of 

alarmeren van hulpdiensten.  Diegenen die hiertoe geen mogelijkheid hebben/zien, kunnen dit 

doorgeven aan één van onze bestuursleden. Deze zullen zo mogelijk proberen u aan een 

contact te helpen. 

In dit kader is ook een AED geplaatst in het park, op het adres Gravin van Burenlaan 2, en 

zijn een flink aantal bewoners inmiddels gekwalificeerd om deze toe te passen. Zij worden 

automatisch gewaarschuwd in geval van een 112 melding met hartfalen. 

 

- Honden uitlaten. 

Er bereiken ons regelmatig berichten over loslopende honden in het park. In het algemeen 

zijn de eigenaren mede-parkbewoners. Zoals ook zij (kunnen) weten, kunnen loslopende 

honden overlast veroorzaken. Mensen met een hond zijn er volgens de betreffende 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor verantwoordelijk dat zijn of haar hond 

binnen de bebouwde kom aangelijnd wordt uitgelaten.  


