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Woord van de voorzitter. 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het bestuur van Vereniging Bestwil in de nieuwe samenstelling. 
Onze najaars-TEAMS-vergadering heeft positieve reacties opgeleverd maar  we hopen dat  dit de eerste
en laatste wijze van vergaderen is geweest op deze manier, want elkaar ‘live’ ontmoeten is toch het
fijnst.  Zeker  omdat  we  merken  dat  het  wonen  hier  op  Stille  Wille  in  deze  tijd  als  positief  en
bijzonder wordt ervaren. 

Zoals  u  vast  wel  gemerkt  heeft  is  er  flink  wat  werk  aan  de  winkel  op  ons  mooie  landgoed.  De 
nieuwe  eigenaar  heeft  niet  alleen  de  naam  van  haar  bedrijf  veranderd  van  De  Jong 
Beleggingen BV (DJB) naar Landgoed Stille Wille BV (LSW) maar is ook al gestart met het uitvoeren van 
de door haar beoogde kwaliteitsimpuls en nieuw beleid. Ze heeft aangegeven een en ander in nauw 
overleg met onze vereniging te willen opstellen en uit te voeren. Er is een eerste opzet gemaakt van een 
masterplan, dat vervolgens met ons besproken is en in de Bewonersraad gepresenteerd is. Als voorschot 
is gestart met intensivering van het groenonderhoud. Hierover verderop in de nieuwsbrief. 

De  aangeboden  koop  van  percelen  bezorgt 
veel leden hoofdbrekens, maar wij hebben afge- 
sproken met LSW dat leden van onze vereniging 
hetzij  rechtstreeks  hetzij  via  Bestwil  zaken  rond- 
om  deze  koop  kunnen  bespreken  met  LSW.  Dit 
begint zijn vruchten af te werpen, want ondanks 
negatieve berichten die  rondgaan blijkt dat  veel 
leden  gebruik  maken  van  de  mogelijkheid  om 
met  LSW  in  overleg  te  treden.  Verder  in  deze 
nieuwsbrief  aandacht  voor  de  Bewonersraad 
vergadering,  activiteiten  voor  de  leden,  hand- 
having, Groen op Landgoed de Stille Wille  
en leuke weetjes. 

Veel leesplezier 

Peter Derksen, 
voorzitter 



Van de penningmeester
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Al jarenlang ben ik (Johan Vrijsen) actief in de
financiële sector. Veel heb ik in het begin van 
mijn carrière opgestoken van mijn mentoren.
Wat me het meest is bijgebleven van één van 
mijn mentoren is de uitspraak “Vertrouwen is 
goed, controleren is beter”. Een motto/statement 
waar ik me de tot op heden ook echt aan houd!

Kascontrole commissie
Na de oproep aan onze leden om lid te worden 
van de kascontrole commissie hebben Jurrian 
Hanhart en Piet Kools zich opgegeven. Nogmaals 
bedankt voor jullie aanmeldingen en de bijdrage 
die jullie aan onze vereniging Bestwil gaan geven.
Op 13 april 2021 heeft de controle over de cijfers 
van 2020 plaatsgevonden.
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd 
en de leden van de kascontrole commissie zullen 
tijdens de algemene (voorjaars) ledenvergadering
voorstellen om aan het bestuur decharge te ver-
lenen voor het gevoerde financiële beleid.

Ledentelling
Op donderdag 8 april 2021 is er een ledentelling 
geweest van zowel Bestwil als VHSW om te be-
palen hoe uiteindelijk de afvaardiging tussen de 
beide bewonersverenigingen zal zijn binnen de 
Bewonersraad. Helaas bleken er in de onderbou-
wing van het aantal betalende leden van VHSW 
diverse onvolkomenheden te zitten. 

De verenigng Bestwil heeft 214 leden
Van de 13 genomen steekproeven van de leden- 
administratie van VHSW was er bij 9 iets niet in orde 
(dus 69%!).
Naar aanleiding hiervan is er besloten om op korte 
termijn een tweede controle te plannen, dit om 
de totale administratie van het aantal betalende 
leden te controleren. 
Transparantie staat hoog in het vaandel bij Bestwil; 

Begroting 2021 en werkelijke cijfers 2020 
Stille Wille Brabant BV.
N.a.v. de gepresenteerde begroting 2021 en de 
werkelijke cijfers van 2020 zijn er recent diverse vra-
gen gesteld vanuit Bestwil aan Stille Wille Brabant 
BV.
Deze vragen zijn ook gedeeld met VHSW. Zij had-
den geen aanvullende vragen voor Stille Wille Bra-
bant BV. Wij houden u op de hoogte!

Onroerend Zaak Belasting
Op verzoek van een aantal bewoners zijn we als 
bestuur van Bestwil voornemens om het gesprek 
met de gemeente Oirschot aan te gaan over de 
hoogte van de WOZ-waarde en de procedure 
van de vaststelling hiervan. 
Op korte termijn hopen we dit gesprek in te kun-
nen plannen met de gemeente
Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit voor de 
aanslag van 2021 nog geen uitkomst zal geven, 
dit uiteraard naast uw eventuele eigen bezwaar.
De uitkomsten van ons gesprek/gesprekken zullen 
we met u delen zodra dit bekend is.

t.a.v. Johan Vrijsen.

“Vertrouwen 
is goed, 

controleren 
is beter”

voorafgaand aan de telling hebben wij exact bij 
VHSW aangegeven hoe ons aantal betalende le- Mochten er n.a.v. bovenstaande nog vragen zijn, 
denbestand  is opgebouwd.                                       mail ons gerust hierover naar 
                                                                                         verenigingbestwil@gmail.com  
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Jeu de Boules

Enige tijd geleden is Bestwil benaderd door enkele bewoners met de vraag of wij iets kunnen beteke-
nen bij het organiseren van een Jeu de Boules competitie.

Wij vinden dit als vereniging Bestwil een goed idee. We zijn van plan op de zondagmiddagen een 
competitie te starten voor alle bewoners van de Stille Wille. Voor beginners en gevorderden. Voor jong 
en oud. Je zou het een keer kunnen komen proberen Voor ballen wordt gezorgd dus investeren hoeft 
niet. Wanneer er veel belangstelling is kunnen we eventueel ook op meerdere dagen of avonden 
gaan Boulen. Om alles gezelliger te maken zouden we allemaal een hapje of drankje mee kunnen 
nemen.

Zoals bij elke competitie wordt ook  hier op het eind van deze competitie, door Bestwil, een wisselbe-
ker en individuele prijzen  ter beschikking gesteld.

Bij voldoende interesse kan er ook een eigen clubje opgericht worden om zodoende onze krachten 
te meten met andere Jeu de Boules verenigingen.

Hopelijk komen er veel aanmeldingen. Aan de lokatie zal het niet liggen!

Voor inlichtingen en opgave verenigingbestwil@gmail.com t.a.v Mario van Asperdt



Groen op Stille Wille
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In de vorige nieuwsbrief schreven we over het Wandelbos. Zoals jullie vast hebben gezien is er sinds het 
najaar ten aanzien van het Wandelbos niet verder gegaan met de ecologische ontwikkeling. Dit had 
vooral te maken met de overgangsperiode van oud-DJB naar nieuw-DJB (nu LSW). Peter Derksen heeft 
een kennismakingsgesprek georganiseerd met de gemeente Oirschot en Rianne IJpelaar/Roel Teunis-
sen. Hierin is uitgelegd wat er uitgevoerd is en wat had moeten gebeuren. De gemeente was akkoord 
met de uitleg en afgesproken is dat dit voorjaar/zomer verdergegaan wordt met de uitvoering van de 
ecologische ontwikkeling van het Wandelbos. Dit is intussen gebeurd: het talud is afgevlakt ten behoeve 
van de salamanders en padden en de stobben (stronken) van de gekapte Amerikaanse Eiken zijn uit-
gegraven zodat de vijver niet weer overwoekerd kan worden. Verder zal er ook gekeken worden of de 
bestreden Japanse Duizendknoop een nabehandeling moet krijgen.

Tevens hebt u kunnen zien dat er op de plek waar deze Japanse Duizendknoop is bestreden een 
30-tal beuken en haagbeuken zijn geplant. De bomen hebben we gekregen van Stille Wille-hovenier 
Jos Keepers. Deze bomen stonden op zijn terrein. Door een brand aldaar is het kantoor in vlammen op-
gegaan en moet het bedrijf op zoek naar een nieuwe locatie. Omdat deze bomen niet meegenomen 
konden worden heeft Jos ze geschonken aan ons landgoed. De bomen zijn tijdelijk geplant (‘in depot 
gezet’ wordt dat genoemd). Als LSW de nieuwe plannen gaat realiseren, zullen ze een definitieve plek 
krijgen in de uit te voeren groenplannen.

Het groen op Stille Wille is beeldbepalend en woonbepalend. De karakte-
ristiek was altijd de combinatie van loofbomen en naaldbomen. Vooral in 
de winter viel dit op, want de groepen dennen en sparren waren altijd zeer 
opvallend tussen de kale loofbomen. De naaldbomen, vooral de sparren, 
verdwijnen meer en meer door de te droge zomers en dientengevolge 
aantasting door de dennenscheerder. 
Reden om zuinig te zijn op de nog resterende naaldbomen. Het beleid is 
er dan ook op gericht om deze zoveel mogelijk te ontzien en daar waar ze 
vervangen kunnen worden Tsuga’s te planten. Deze zijn ook groenblijvend 
en ze lijken meer resistent tegen droogte en ziektes.

De vijver in het 
Wandelbos met 
het afgevlakte 
talud en de 
boomstronken



Wist u dat ...
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• ... bestuurslid Jos van der Horst, die als regievoerder bij SW2030 
    afgevaardigde was namens Bestwil, in maart zijn bestuursfunctie heeft 
    neergelegd. Met een grote bos bloemen hebben we Jos bedankt voor 
    zijn inzet, tijd en adviezen.

• ... alle nieuwe bewoners op het landgoed een welkomstpakketje van 
    Bestwil krijgen uitgereikt door ons bestuurslid Edith Lindenberg. Bewoners  
    kunnen een praatje met haar maken en, als ze dat willen, informatie over 
    Bestwil krijgen.

• ... de Voorjaarsvergadering van de Vereniging Bestwil plaatsvindt op 
    28 mei 2021 in het Draaiboompje, Moergestel, als de Corona maatregelen 
    dat toelaten.

• ... er weer een Stille Wille Zomerfeest gehouden wordt op de laatste 
    zaterdag in augustus.

• ... we het voornemen hebben bij de sluiting van het zwembad  een 
    braderie, cq. najaarsmarkt, garage-sale te houden. 

• ... Bestwil voor haar leden en belangstellenden onderzoekt of een 
    reanimatiecursus mogelijk is. Bij de receptie hangt een AED apparaat. 
    Wellicht zijn meer apparaten nodig op het landgoed. Als maar een paar 
    bewoners weten hoe zo’n apparaat werkt, dan is het gevaar aanwezig 
    dat er niet adequaat gereageerd kan worden.

• ... u geen huishoudelijk afval kunt brengen naar Oirschot omdat u daar 
    een milieupas voor nodig heeft, maar dat u in Oisterwijk en Haaren wel 
    terecht kunt. Op de websites van de gemeenten staan openingstijden, 
    prijzen etc. vermeld.

• ... de Paashaas bij de leden van Bestwil langs geweest is om een Vrolijk 
    Pasen te wensen!

• ... Bestwil een vereniging is die zich in eerste instantie conform de 
    statuten inzet voor haar leden.  

• ... Bestwil geen actiegroep is, maar een verenigng met leden, die 
    vertrouwen heeft in iedereen, totdat het tegendeel blijkt. 



Van het bestuur

nieuwsbrief 2 - 21 april 2021                                                                 6

Het heeft enige tijd geduurd voordat de 2de Nieuwsbrief verzonden kon worden. Tussentijds heeft u 
twee ‘brieven’ van ons ontvangen, deels omdat wij op veel vragen van de bewoners onmiddellijk 
wilden antwoorden (zie brief 15 maart jl.) en deels omdat wij er toe genoodzaakt werden direct een 
reactie op het schrijven van VHSW te geven (brief 16 april jl.).  

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd. U bent uitvoerig ingelicht door de eigenaren van LSW, 
met hun Nieuwsbrief van 30 maart jl. LSW heeft veel vragen opgepikt en beantwoord, die wij als Bestwil 
voorgelegd hebben. LSW is er immers voor alle bewoners en Bestwil is een vereniging voor leden. Onze 
informatie gaat dan ook niet naar iedere bewoner van de Stille Wille. 

Wij hebben vanaf het begin van de overname door de huidige eigenaren van LSW ernaar gestreefd 
een goed contact op te bouwen. We hebben afgewacht wat hun bedoelingen zijn, we hebben ze 
kritisch gevolgd, we hebben inspraak gehad in het nieuwe Masterplan en we gaan met hen een 
Sociaal plan opstellen voor de bewoners die, om wat voor reden dan ook, in problemen kunnen komen 
met de afloop van hun erfpachtcontract eind 2028. We hebben met LSW afgesproken dat de Stille 
Wille-begrotingspost ‘niet in erfpacht uitgegeven gronden’(op dit moment ruim € 77.000) wordt geïn-
vesteerd in de kwaliteitsverbetering van ons landgoed. Dit is een essentiële verbetering ten op zicht van 
oud-DJB, waarmee we vanzelfsprekend erg blij zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat zij alle bewoners proberen te helpen daar waar nodig. Wij spelen niet, zoals 
op dit moment met regelmaat wordt gesuggereerd, onder één hoedje met LSW. Als de plannen van 
LSW stroken met onze visie, aanpak, ideeën en oplossingen, dan ondersteunen we dat. 

Voor alle vragen over grondprijs, erfpachtcontract 2028, verkrijging van een hypotheek, verkoop van 
een woning verwijzen wij naar mf.kinran@rvgrealestate.nl. Onze indruk is dat er zeer goed geluisterd 
wordt en naar  oplossingen gezocht wordt. Wij houden er niet van dat Bestwil op het verdachtenbankje 
gezet wordt. Wij hebben onze eigen normen en waarden en die verschillen inderdaad sterk met die van 
de andere bewonersvereniging. Tot al die bewoners die ontevreden zijn en niet geloven waar wij voor 
staan, zeggen wij, maak een afspraak met ons en kom langs.

Even een stapje terug in de geschiedenis. De Vereniging Bestwil is op 11 mei 1989 opgericht en op 4 
oktober 2005 zijn de statuten gewijzigd. Bestwil is een vereniging met leden die erfpachters zijn van een 
kavel. 

Op 4 november 2015 is de VHSW opgericht, omdat een aantal bewoners niet tevreden was (en is) over 
de belangenbehartiging door Bestwil na het faillissement van Stille Wille Moergestel BV.

lees verder op pagina 7



Van het bestuur (vervolg) 
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lees verder op pagina 8

De vraag om tot één vereniging te komen lijkt gemakkelijker dan het is. Wij zoeken naar consensus, 
wij gaan fatsoenlijk met elkaar om, wij zijn kritisch naar LSW, maar vol vertrouwen dat zij het beste voor 
hebben met de Stille Wille. Wij vinden dat er een scheiding moet zijn tussen taken voor de directie en de
initiatieven van de bewoners (die komen immers aan de orde in de Bewonersraad, waar de meerder-
heid beslist). Wij zijn voor instemmingsrecht als het gaat om de begroting van Exploitatiemaatschappij 
Stille Wille, (het gaat om geld van de bewoners, wij geven advies op nieuwe plannen van LSW en de 
directie). 

Door onze positief kritische houding naar LSW krijgen wij zaken voor elkaar. LSW heeft nadrukkelijk ge- 
communiceerd dat er alleen met Bestwil wordt overlegd voordat plannen c.q. zaken worden voor-
gelegd aan de Bewonersraad. Als bewoners willen dat wij voor hun belangen opkomen dan lijkt een 
terugkeer naar Bestwil een betere oplossing dan de twee verenigingen samenvoegen. Iedereen is vrij 
om lid te worden van welke vereniging dan ook, maar van twee verenigingen lid zijn die tegenstrijdige 
belangen vertegenwoordigen, leidt tot ongewenste situaties. De belangen van alle Bestwil-leden wor-
den, voorzover mogelijk, behartigd. 

Bewonersraad 
Elke twee maanden wordt er een vergadering van de Bewonersraad gehouden waarbij de directie van 
Stille Wille Brabant verantwoording aflegt over SW gerelateerde zaken, zoals financiën, aan vertegen-
woordigers van Bestwil en de VHSW. 

          •  Mandaat 
De Exploitatiemaatschappij-SWB heeft mandaat gegeven aan LSW om gezamenlijk op te treden 
in de Bewonersraad. 

•  Handhaving 
Op voorstel van de Bewonersraad zal de Directie nog een keer een bericht versturen aan alle be- 
woners om zich aan de regels die gelden op het landgoed zoals beschreven in het het Gebruiks- 
en Verblijfsreglement en de Exploitatieovereenkomst te houden. Indien dit niet op korte termijn tot 
de gewenste resultaten leidt, zal het plan om een extern bedrijf hiervoor in te huren om de hand- 
having te effectueren, uitgevoerd worden. De kosten zullen dan op de exploitatie drukken.    

•  Werkgroepen 
LSW is van mening dat iedereen op het landgoed een inbreng mag hebben in de vorm van werk- 
groepen. De Bewonersraad is unaniem van mening dat alle plannen van werkgroepen ingediend 
kunnen  worden  bij  de  Bewonersraad,  die  daarna  advies  uitbrengt  aan  de  directie  Stille  Wille 
Brabant BV. LSW heeft duidelijk gesteld dat deze werkgroepen een adviserende functie hebben 
waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 

•  Exploitatieovereenkomst 
LSW heeft een gewijzigde Exploitatieovereenkomst opgesteld. Dat was nodig omdat er nu ook 
eigenaren van huis en grond zijn. We zullen deze overeenkomst kritisch bestuderen. Afgesproken is 
dat beide verenigingen binnen twee weken een reactie zullen geven. 



Van het bestuur (vervolg) 

•  Energiecommissie
De directeur heeft samen met de eigenaren van LSW opnieuw de offerte beoordeeld van 
Benegas, nadat de gascommissie zijn rapport had ingediend. De gasleverancier heeft een grote 
verantwoordelijkheid; we moeten ervan op aan kunnen dat er ‘s winters ook voldoende gas gele-
verd wordt. Deze aanbieder bleek de goedkoopste, de veiligste en heeft een integriteitsverklaring 
afgegeven. Geen retourprovisie. Het contract gaat per 1 mei as. in.

•  Masterplan
Een eerste Masterplan is aan Bestwil voorgelegd en de door Bestwil gemaakte opmerkingen cq 
aanvullingen zijn meegenomen in het plan dat tijdens de Bewonersraad is gepresenteerd. Er is 
afgesproken dat er een bijeenkomst belegd zal worden voor alle bewoners, waarbij LSW en de 
architect van het plan aanwezig zullen zijn. Door toedoen van Bestwil zijn er aan de uitvoering 
vooralsnog geen extra kosten voor bewoners aan verbonden. LSW heeft aangegeven alle extra 
kosten voor het Masterplan voor haar rekening te nemen.

•  Begroting
Bestwil heeft een vraag gesteld over de post Juridische kosten gemaakt t/m het 1ste kwartaal, om-
dat deze fors hoger was dan begroot. Deze kosten betreffen een rechtszaak  van bewoner(s) die 
weigeren de exploitatiekosten (volledig) te voldoen. De overige bewoners betalen hieraan mee.
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Colofon
U ontvangt deze post omdat u lid bent van vereniging Bestwil. 

Indien u geen mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via: verenigingbestwil@gmail.com
Zijn uw gegevens niet juist of onvolledig, mail dan uw juiste gegevens naar: verenigingbestwil@gmail.com


