
 
Oost West Middelbeers, 31 december 2021 
 
 
Beste Bestwil leden,  
 
2021 was een jaar vol veranderingen. Het was op alle fronten een hectisch jaar, ook 
al bent u wat betreft Bestwil daarin niet altijd betrokken. 
  
Samenwerking 
Naast het feit dat we digitaal moesten vergaderen, actief waren in de Bewonersraad, 
twee maal een Nieuwsbrief uitgaven, het jaarlijkse Stille Wille-Zomerfeest mede-
organiseerden en meeschreven aan diverse SW-nieuwsbrieven hebt u onvoldoende 
van ons vernomen in de vorm van een derde c.q. vierde Bestwil-Nieuwsbrief of een 
ander schrijven.  
Daarentegen hebben we een vruchtbare samenwerking met de nieuwe  
eigenaren gecreëerd die voor wat betreft de erfpacht een nieuw beleid ingezet 
hebben. Wij vinden dat noodzakelijk om tot een leefbare omgeving te komen. De 
grond werd te koop aangeboden wat bij veel bewoners onrust, maar vooral veel 
vragen opriep. Aanvankelijk was er veel weerstand, individuele bewoners richtten 
zich tot Bestwil hoe zij het nieuwe beleid moesten inschatten. Voor zover mogelijk 
hebben wij daarop gereageerd naar de betreffenden toe. 
 
Werkzaamheden bestuur 
Het bestuur van Bestwil heeft zich in 2021 na de Voorjaarsvergadering hoofdzakelijk 
beziggehouden met de individuele vragen van bewoners op velerlei gebied. De 
plannen die in de Voorjaarsvergadering werden gepresenteerd zijn tot onze spijt niet  
alle uitgevoerd. Daarnaast speelde een ferme discussie tussen LSW en Bestwil over 
erfpacht, Exploitatie-overeenkomst, transparantie, Masterplan. Deze hebben  
binnen het bestuur zijn tol geëist: twee bestuursleden zijn om verschillende redenen 
afgetreden.  
 
De samenwerking tussen VHSW en LSW liep en loopt meestal bijzonder moeizaam, 
maar ook Bestwil heeft moeite om op een gelijkwaardige wijze met VHSW om te 
gaan. Wij hebben echter altijd het pad van "niet met modder gooien" gevolgd  
en dat blijven we ook doen. Wij constateren dat in de berichtgeving van VHSW de 
vereniging Bestwil regelmatig wordt geciteerd, zowel op Facebook als in haar eigen 
Nieuwsbrieven, met uit z'n verband gebrachte standpunten. 



 
Goed nieuws 
Het goede nieuws is dat u vanaf 1 januari 2022 de website www.bestwil.nl kunt 
openen. De dynamiek op het landgoed noopte ons telkens weer om bericht-
geving aan te passen. In het vervolg hopen wij "nieuws" en aanverwante zaken op de 
website te plaatsen. 
 
Wij hadden gehoopt met Bestwil een "verenigingsleven" te creëren. Dat is ons niet 
gelukt. Om diverse redenen. Het grote probleem waar wij als Bestwil tegenaan lopen 
zijn de dubbelleden: zijn dit Bestwil-leden wiens nieuwsgierigheid naar wat de andere 
vereniging doet een reden om dubbellid te worden of ligt hun hart bij Bestwil maar 
maakt het hen in principe niet zoveel uit. Voor het Bestuur zijn dit feiten die het 
besturen nagenoeg onmogelijk maken. De voorjaarsvergadering (via TEAMS) was 
daar een voorbeeld van: veel Bestwil-leden klaagden dat dubbelleden de sfeer zeer 
negatief bepaalden en het hoogste woord voerden, waardoor er niet constructief  
vergaderd kon worden. Hoe moet je daarmee omgaan?  
  
We steven ernaar in 2022 u beter te informeren wat de vereniging Bestwil voor u 
betekent en kan betekenen ...we gaan en blijven u informeren via de website. 
U kunt ons altijd bereiken via de email. verenigingbestwil@gmail.com 
 
Wij wensen u een gelukkig en gezond Nieuwjaar, en vooral een plezierig leven op 
het zo mooie Landgoed de Stille Wille, 
 
Het Bestuur van Bestwil,  
 
 
Peter Derksen, voorzitter 
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mailto:verenigingbestwil@gmail.com

