
 

 

Masterplan – Voorstel / reactie bestuur Bestwil aan  LSW 
 
12 oktober 2021 
 
Onderstaand een voorstel voor LSW na raadpleging van de leden van Bestwil. 
Dit voorstel is dus samengesteld a.d.h.v. de reacties van onze leden. 
 
Voorstel 
 

1. Investeringen doen voor de ondergrondse infrastructuur (riool / waterleidingen 
/ elektriciteit / gas / etc.), heel veel bewoners zijn momenteel zeer bezorgd 
over de huidige staat.  
Voorbeelden van die staat: ook na interventie van het rioolontstoppingsbedrijf 
kunnen bewoners geen toiletpapier door het toilet spoelen; gelijktijdig opladen 
van de auto en gebruik van bepaalde elektrische huishoudelijke apparatuur is 
niet mogelijk. 

 
2. De Stille Wille behouden als een echt bos (dus geen strak “onnatuurlijk” park). 

 
3. Voor 

Een representatief (ecologisch) receptie gebouw (passende bij het park “bos”) 
met voldoende ruimte voor post pakketten en een ruimte voor gezamenlijk 
gebruik.  
Die laatste ruimte zo mogelijk met een eigen ingang, zodat die onafhankelijk 
van de kantoorruimte te betreden is. 

 
4. Geen wandelpaden inrichten tussen de percelen in, dit gaat echt ten koste van 

de privacy van bewoners.  
Ook in het wandelbos geen extra wandelpaden. 

 
5. Verharding wegen inventariseren per weg bij bewoners. 

 
6. Geen rondweg om het wandelbos. 

 
7. Zo min mogelijk bomen kappen.  

Ook rondom het zwembad i.v.m. geluidsoverlast.  
En ook i.v.m. zicht- en geluidsoverlast in het algemeen.  
Sinds er onder andere door nieuwbouw al redelijk wat bomen hebben moeten 
verdwijnen, is er is al meer geluidsoverlast van de A58 en van de klappende 
wieken van de windmolens dan voorheen (ook aan de andere kant van het 
park dan waar de weg ligt en de windmolens staan!)  
Ook zijn aan die andere kant de (draaiende) wieken nu te zien en ’s nachts de 
rode lampen.  
Dus ook voor de geluidsoverlast voor iedereen is het belangrijk dat bomen -
zowel in de stukken bos, alsook op percelen waar nieuwbouw gepleegd wordt-  
zoveel als dat in lijn met het goede behoud van dat bos / de bouw van het huis 
mogelijk is, blijven staan. 

 
8. Tegen algemeen eenrichtingverkeer, uiteraard zou dit net als nu wel bij 

kleinere stukken voor kunnen komen.  
Een aparte uitgangsweg is wel zeer nuttig, gezien de intensivering van het 
verkeer ontstaan op de Berkenlaan nu soms al problemen.  



 

 

Wellicht is het wenselijk daarnaast ook de huidige uitgang in stand te houden? 
Bijvoorbeeld voor bezoekers die bij de receptie parkeren en dan het park af 
kunnen rijden zonder helemaal om het park heen te hoeven rijden. (Is dit een 
onderwerp om aan enkele experts –al dan niet zijnde parkbewoners- voor te 
leggen?) 

 
9. Afval afvoeren conform huidige situatie.  

Natuurlijk zou het prettig zijn als er een betere oplossing kwam voor de 
container die twee maal per maand midden op het park moet staan voor 
plastic en papier. Dit geeft vaak een rommelige aanblik (er wordt afval naast 
gezet / er valt afval uit als de container vol is).  
Zou er een oplossing te bedenken zijn om in het receptiegebied voor het 
verzamelen van dit afval een continue mogelijkheid te creëren? (Al dan niet 
ondergronds.) Daar dit ‘schoon’ afval is, is hiervoor wellicht een voorziening te 
maken die maandelijks, of op een andere termijn, geleegd worden? 
 

10. Zwembad alleen kleine aanpassingen (voornamelijk achterstallig onderhoud) 
Van de tennisbanen er 1 inrichten als een Padel court 
Andere tennisbaan conform deze tijd maken ?  
Een oefenmuurtje (aan de achterkant van een baan?) waar iemand alleen kan 
oefenen, zal erg gewaardeerd worden door de vele alleenwonenden. 
Verharding rondom tennisbanen / zwembad in orde maken 
 

11. M.b.t. verlichting de uitkomsten van de desbetreffende werkgroep volgen. 
 

12. Tegen metalen meubilair, voor extra prullenbakken / hondenpoepbakken en 
voor punten met zakjes voor hondenpoep.  
Er schijnen hondenpoepbakken te bestaan die tegelijk zakjes kunnen 
aanleveren. 
 

13. De toekomstige slagboom / poort zover mogelijk naar voren plaatsen zodat 
zoveel mogelijk voorzieningen van het landgoed er achter liggen. Zo mogelijk 
zwaar verkeer belemmeren de eigen weg van LSW -die langs de receptie 
loopt- te gebruiken indien dit wettelijk mogelijk is. 
Dit geeft meer rust bij de ingang en houdt de (nu) onverharde weg richting 
Moergestel beter in stand. 

 
 


