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Geachte mevrouw/mijnheer,  
 
U bent onlangs in het Wilhelminapark/Palisium komen wonen en als zodanig bewoner van Eerbeek-
Zuid. Als bestuur willen wij u van harte welkom heten en u veel woonplezier in onze prachtige wijk 
wensen. De Belangenvereniging Bewoners Eerbeek-Zuid (BBEZ) is een actieve vereniging die de geza-
menlijke belangen van de bewoners van het Wilhelminapark/Palisium behartigt.  
 
Onze vereniging is nodig om namens de bewoners van Eerbeek-Zuid te kunnen optreden in geval van 
ontwikkelingen en politieke besluitvorming die ons aangaan. Om u een idee te geven van onze activi-
teiten, noemen we hieronder enkele zaken waarmee wij ons als bestuur d.m.v. correspondentie, over-
leg en indien nodig, juridische procedures bezig houden:  
 
- het bewaken van de afrondende activiteiten van de stilgelegde stort aan de Doonweg;  
- de ontwikkelingen en voortgang rondom de verkeerscorridor Dieren – Apeldoorn (N 786);  
- rioleringsproblemen en wegonderhoud in het Wilhelminapark; 
- het heemkundig karakter behouden; duurzame ontwikkeling van ’t openbaar groen;  
- de bestemming “wonen in bos” behouden; binnen de wijk is een Groengroep actief;  
- bestemmingsplan bedrijventerrein Eerbeek Zuid en het bredere ontwikkelingsplan Eerbeek;  
- Doonweg en Soerense Zand autoluw houden;  
- het terugdringen van zwerfvuil in de naaste omgeving;  
- de gecoördineerde afvoer van snoeihout, tweemaal per jaar;  
- het organiseren van (AED)reanimatie-cursussen en het beheer van onze AED;  
- het terugdringen/voorkomen van geluidshinder (wij beschikken zelf over meetapparatuur);  
- inbraakpreventie door voorlichting, camerabewaking en Whatsapp groep;  
- communicatie via e-mail voor actuele berichtgeving;  
 
U ziet, zaken die iedere bewoner van het Wilhelminapark aangaan. En juist omdat we deze belangen 
delen, is het nuttig om die belangen gezamenlijk te behartigen. We willen graag een beroep doen op 
uw loyaliteit en u oproepen lid te worden van onze vereniging. U kunt zich aanmelden door middel 
van bijgaand aanmeldingsformulier. 
 
Met hartelijke groet, 
namens het bestuur van de BBEZ, 
Esmeralda Yau (penningsmeester en ledenadministratie)    31-8-2019 
  

(Leden)administratie: 
Juliana van Stolberglaan 13 
6961 GC Eerbeek  
Tel: 06-15598244 
E-mail: esmeraldayau@gmail.com 
Bankrek. : NL92ABNA 061 19 56 578 



 

 

 
Aanmeldingsformulier BBEZ  

 
 
Ondergetekende:  
 
mevrouw/mijnheer/familie:……………………………………………………………………… 
 
adres:……………………………………………………………………………………………………  
 
telefoon:………………………………………………………………………………………………  
 
e-mailadres:…………………………………………………………………………………………  
 
geeft zich op als lid van de BBEZ en gaat akkoord met het privacybeleid van de 
vereniging  
 
wilt ook toegevoegd worden aan de What’s app groep: JA / NEE 
 
 
Eerbeek, …./…./…….  
 
 
Handtekening:………………………………………………………………………………  
 
 
De huidige contributie voor nieuwe leden bedraagt éénmalig € 15 en wordt jaar-
lijks vastgesteld in de jaarvergadering. Dit bedrag kunt u overmaken op 
NL92ABNA 061 1956 578 t.n.v. BBEZ  
 
Dit formulier s.v.p. terugbezorgen bij de ledenadministratie van de BBEZ, 
Juliana van Stolberglaan 13. 


