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BIJLAGE 1.                                       

 
Postadres: Brievenbus 330 bij receptie Stille Wille 

 www.bestwil.nl verenigingbestwil@gmail.com 

 

 

 

Concept Notulen Voorjaarsvergadering BESTWIL 
 

Datum: 28-05-2021 Tijd: 19.45 uur Locatie: Digitaal via ZOOM 

 

Aanwezig: +/- 70 Leden, 5 Bestuursleden. Voorzitter Peter Derksen, 
Penningmeester/secretaris Johan Vrijsen, en bestuursleden Mario van Asperdt, Sandra 
Korthals-Stemerding, Edith Lindenburg 
Woord vooraf: Vanwege de mogelijkheid chatberichten in te dienen- die niet altijd bij het 
betreffende agendapunt gesteld worden - zullen die bij de agendapunten genotuleerd 
worden. Voor de leesbaarheid van het verslag zijn enkele punten samengevoegd. De 
voorzitter geeft de werkwijze van ZOOM aan. 

 

Agendapunt 1. 
Opening en verwelkoming nieuwe leden 

De voorzitter opent de vergadering via ZOOM. De 20 nieuwe leden worden verwelkomd, 
waaronder Faruk Kinran en Roel Teunissen namens de nieuwe eigenaren van Landgoed Stille 
Wille B.V. (LSW) en tevens eigenaar van 5(huur)huizen. 
 

Agendapunt 2. 
Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

Agendapunt 3. 
In memoriam Stille Wille bewoners. 

De voorzitter vraagt 1 minuut stilte om 3 bewoners van de Stille Wille te herdenken, die 
afgelopen half jaar overleden zijn. Namens Bestwil wenst de voorzitter de familie en overige 
nabestaanden en vrienden veel sterkte om dit verlies een plekje te geven in hun leven. 
 

Agendapunt 4. 
Ingekomen en verzonden post 

De secretaris zegt: 

• Dat er een verzoek van de werkgroep “Spaarzaam/Duurzaam” is ingekomen om een 
enquête te houden over de zonnepanelen die gepland zijn op de Bekersberg. 

http://www.bestwil.nl/
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Namens Bestwil heeft de secretaris toestemming gegeven om die korte enquête te 
versturen naar alle bewoners. Ook VHSW wordt hetzelfde verzoek gedaan. 

• Dat er een vraag is binnengekomen over een boete voor het kappen van een boom. 
Deze vraag wordt meegenomen naar de Bewonersraad, omdat daar het besluit 
wordt genomen over continuering van zo’n boete. 

• Dat er een vraag over de forensenbelasting is binnengekomen. Afspraak is gemaakt 
met gemeente Oirschot en dit ter sprake brengen. Hij vraagt of men een email wil 
sturen naar hem om extra input te geven hierover.  

• Dat er 4 e-mails binnengekomen zijn of Bestwil wil bemiddelen bij de aankoop van 
de grond tussen leden en LSW 
Bestwil is van mening dat het geen taak is van Bestwil; Bestwil wil wel 
klachten/opmerkingen doorgeven bij/aan LSW. Alle e-mails hieromtrent worden 
doorgegeven aan LSW. Wij kunnen ze niet beantwoorden en wij mogen ze niet 
beantwoorden. 
 

Chatvragen ingediend ter vergadering 

• Heeft Bestwil een oordeel over het eenzijdig koopcontract in verhouding tot de 
grondprijzen en over de verplichte keuze van de notaris. Waarom mag men zelf geen 
notaris kiezen maar worden er twee aangeprezen door LSW 
Faruk Kinran antwoordt dat het koopcontract een standaard NVM-koopcontract is 
dat aangepast kan worden met erfdienstbaarheden die van toepassing zijn. Hij zegt 
dat de bewoners vrij zijn een eigen notaris te kiezen, maar wijst erop dat de bewoners 
mogelijk duurder uit zijn omdat deze notarissen zich verdiept hebben in de 
erfdienstbaarheden die van toepassing zijn bij het samenstellen van zo’n contract. 
LSW heeft buiten de projectnotaris nu ook een andere notaris aangewezen. Kinran 
adviseert de bewoners zich goed te laten informeren. Hij wil geenszins een notaris 
opdringen. De vragensteller twijfelt aan de betrouwbaarheid van de notaris. Bestwil 
heeft geen klachten ontvangen over LSW; er wordt altijd naar een oplossing gezocht.  
Email-adres Faruk Kinran is mf.kinran@rvgrealestate.nl  

• Hoe is het met de samenwerking tussen Bestwil en VHSW 
Zie bestuurszaken punt 6 

• Wat doet Bestwil met het onderzoek van Lobke Verstappen en is er overleg met 
VHSW? Waarom geen communicatie met de leden hierover 
De voorzitter zegt dat Bestwil van meet af aan zeer kritische opmerkingen heeft 
geplaatst bij het onderzoek, met name het aantal aannames in de uitkomsten (de 
uitkomsten van de enquête en de interviews zijn niet specifiek aangegeven) waardoor 
er een ander verslag gemaakt is in de presentatie en de grafieken. Bestwil wacht af 
wat LSW met het onderzoek doet. Ook omdat er in de enquête voorstellen gedaan 
worden die geld kosten.  

• Hoe zit het met de bijtincidenten door honden, plan hondenveldje 
In de Bewonersraad wordt dit punt besproken 

• Hoe zit het met de post van € 70.000,- .Is deze gebaseerd op de nieuwe m2 prijs van  
€ 225,-. En is het niet beter deze te schrappen? 
De voorzitter stelt dat deze 2 zaken niets met elkaar te maken hebben. De oud-
eigenaar J. de Jong heeft in 2003, toen Stille Wille verkocht dreigde te worden aan 
een beleggingsmaatschappij met alle financiële gevolgen van dien, een (te indexeren) 
beheersvergoeding afgesproken met de bewoners van (toentertijd) € 60.000 en deze 
op te nemen in een post “vergoeding niet in erfpacht uitgegeven gronden”. DJB heeft 
dit bedrag nooit teruggegeven aan het park (dit was overigens ook geen afspraak). 
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Teruggave was onbespreekbaar ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de 
Bewonersraad.  LSW gaat dat wel doen en heeft toegezegd dat zij dit bedrag jaarlijks 
gaat gebruiken voor een extra kwaliteitsimpuls t.a.v. beheer en onderhoud van het 
park. Het bedrag wordt niet gebruikt voor een nieuw receptie-gebouw. Het komt ten 
goede aan het park en daarover is Bestwil verheugd. In het Masterplan wordt het 
concreet gemaakt en Bestwil zal jaarlijks een vinger aan de pols houden v.w.b. de 
besteding van de gelden. Het bedrag heeft niets te maken met het Wandelbos. Dit 
deel van SW is meegenomen in de onderhandelingen met de gemeente Oirschot over 
het legaliseren. DJB (en nu dus LSW) is verplicht t.a.v. dit bos de ecologische waarde 
te verhogen door bepaalde aanplant, kappen van bomen en maken van open plekken. 

• Is er een meerjarenbeleidsplan onderhoud? Niet tav wegen en riool maar wel tav 
groen. Het HAS-plan gaat alleen over het ‘groen’ op SW en ligt ter inzage bij de 
receptie. Hierin wordt voor 10 jaar aangegeven wat er jaarlijks wordt aangepakt. Dit 
plan kan bij voortschrijdend inzicht worden bijgesteld. De gasleiding en het riool 
worden jaarlijks gekeurd en daar is geen achterstallig onderhoud. Er moet nog een 
plan komen voor het onderhoud van de wegen en dat gebeurt in samenspraak met 
LSW.  
 

Vragen ter vergadering 
Hoe zit het met het aantal leden en de ledentelling? Zie later in het verslag  
 

Agendapunt 5.  
Bespreken en vaststellen verslag Najaarsvergadering 18 december 2020 
De secretaris biedt excuses aan voor niet binnen de statutaire termijn verzenden van 
de uitnodiging en het verslag van de vergadering 
De voorzitter bespreekt per pagina het verslag. Pag. 1,2,  
Anton Noe: Vraagt het doel van de bespreking van het verslag: vaststellen over 
tekstueel of inhoudelijk. Pag. 3. Hij wil op een andere manier ook zijn 
opmerkingen/aanvullingen kunnen geven en niet alleen onder deze ZOOM-tijdsdruk     
Voorzitter stelt dat hij het begrijpt en dat het statutair inderdaad zou moeten zijn om 
ongeveer twee weken voor de vergadering de stukken aan te leveren aan de leden. 
Het bestuur zal daaraan aandacht besteden 
Pag. 4, 5,6,7,8 geen opmerkingen 
 

BESLUIT: De notulen van de vergadering van 28 mei 2021 worden goedgekeurd met 
inachtneming van de gemaakte opmerkingen  
 
Lijst van actiepunten vorige vergadering: 

1. Struiken rond de zendmast. Dit wordt meegenomen bij de inrichting nieuwe entree 
SW 

2. Hondenlosloopgebied achter de loods in het Wandelbos. Dit wordt meegenomen 
door architectenbureau SB4 (opdrachtnemer vanuit LSW) 

3. Prullenbakken/hondenpoep. Dit wordt ook meegenomen in het Masterplan. De vraag 
is wanneer dat gaat gebeuren, want de bakken zijn erg nodig. 

4. Handhaving snelheid in Bewonersraad: dit is opgepakt door Bestwil in de 
Bewonersraad: er is een snelheidsmeting gedaan en de overtreders zijn aan 
gesproken.  

5. Website: deze is in de maak en komt later in de vergadering aan de orde 
6. Verzoeken van leden om bij TEAMS met familienaam in te loggen of met SW-nummer 
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7. Is Nederlandse Wegenverkeerswet geldig op SW? Nee, omdat dit ‘eigen gebied’ is 
 

Agendapunt 6.  
Bestuurszaken  

• Samenstelling bestuur en taken leden. 
➢ Jos van der Horst kon zich niet goed vinden in de rol als regievoerder voor de 

werkgroepen en heeft zijn taak als bestuurslid neergelegd. 
➢ Piet van Rooij heeft zijn functie ook neergelegd. Omdat hij vanavond niet aanwezig 

kan zijn heeft hij gevraagd zijn reden van aftreden voor te lezen mbv een brief.  
➢ Voorzitter Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad. 
➢ Vicevoorzitter Sandra Korthals-Stemerding, website en Villa Bestwil. Lid van de 

Bewonersraad en verantwoordelijk voor website 
➢ Penningmeester/secretaris, ledenbestand en financiële zaken, beheer en 

verantwoording Bestwil account Johan Vrijsen 
➢ Secretaris, notulist en verwelkomen nieuwe leden, lid Bewonersraad Edith 

Lindenberg 
➢ Lid en lid commissie Welstand Mario van Asperdt 

 

• Lobke Verstappen-rapport. Vraag is wat is de uitkomst en wat is ermee gedaan? 
Klopt het dat het rapport geblokkeerd is door Bestwil in BR. Er is geld voor betaald. Er 
staat niets over vervolgstappen.  
Voorzitter: Het klopt dat door Bestwil van meet af aan kritisch is geweest over de 
vragen en de selectie van detail-vragers. Bestuur staat afwachtend tegenover het 
rapport omdat we het niet representatief genoeg vinden en soms tegenstrijdig zaken. 
Wens uit het rapport: één vereniging. Niet geblokkeerd maar wel onhold, omdat 
VHSW ontstaan is uit Bestwil.  

 

Agendapunt 7. 
Financiële Zaken 

• Kascontrole commissie 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening en de uitgaven en inkomsten. 
Hij stelt de leden van de Kascommissie voor, de heren Kools en Hanhart.  

• Goedkeuren concept jaarrekening Bestwil 2020 
Op 13 April 2021 is de jaarrekening gecontroleerd. Zij hebben geen onvolkomenheden 
gevonden. Bestwil heeft een eigen vermogen van € 17.000, - 
 

BESLUIT: De jaarrekening Bestwil-2020 wordt goedgekeurd. De penningmeester wordt 
gedechargeerd. 
 

Agendapunt 8. 
Mededelingen vanuit bestuur 

Er wordt ingegaan op de relatie tussen Bestwil en VHSW. De voorzitter stelt dat de 
verhoudingen om een aantal redenen onherstelbaar verstoord zijn. Vanuit VHSW wordt op 
een onfatsoenlijke wijze rechtstreeks of via Nieuwsbrieven en Facebook-bestuursleden van 
Bestwil persoonlijk aangevallen.  
Bestwil heeft een positieve maar kritische grondhouding naar LSW. Met deze houding wordt 
er naar ons geluisterd en worden we meegenomen in belangrijke gesprekken. Dat komt ten 
goede aan ons allen, zo zegt de voorzitter 
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Bestwil stelt zich in de Bewonersraad professioneel op. Goede ideeën ook van VHSW worden 
door Bestwil te allen tijde objectief bekeken.  
 
Faruk Kinran voegt eraan toe dat naast Bestwil ook LSW een aantal malen geprobeerd heeft 
in goed overleg te treden met VHSW om de belangen van de leden van VHSW tot hun recht 
te laten komen op basis van wederzijds respect en met name verwacht men een integere 
gesprekspartner. Dat is helaas niet gebleken zo zegt Faruk Kinran. Op basis van 
gedragsregels is LSW tot de conclusie gekomen dat met name de voorzitter, die onlangs 
benoemd is, een dubieuze rol gespeeld heeft/speelt en voor LSW daardoor persona -non-
grata is. Men wil geen gesprek meer voeren met hem erbij en dat kan consequenties 
krijgen/hebben.  Dat is spijtig voor mensen die lid zijn van VHSW omdat helaas, zo stelt hij, 
daardoor de belangen van die leden niet tot hun recht zullen komen.  
LSW heeft het bestuur van VHSW van tevoren gewaarschuwd over de benoeming van de 
huidige voorzitter en heeft dat ook in de Bewonersraad duidelijk kenbaar gemaakt en is in 
het Bewonersraadverslag vastgelegd. Er komt een chatbericht binnen van Jacques Peters die 
stelt dat het een kwalijke zaak is dat de leden niet door het VHSW-bestuur is ingelicht. De 
voorzitter neemt dit voor kennisneming aan.    
De voorzitter stelt dat Bestwil vorig jaar aan VHSW heeft voorgesteld om een nieuwe 
vereniging op te laten richten waarbij beide besturen zouden aftreden. Daarop reageerde 
VHSW in eerste instantie met “we denken erover na” maar het is naderhand afgewezen. 
 
Faruk Kinran geeft ook aan dat er met Bestwil flink discussie gevoerd wordt maar altijd op 
basis van respect.  
 
Een vraag over het aantal leden van Bestwil wordt beantwoord door de voorzitter met de 
mededeling dat in de a.s. Bewonersraad de ledentelling plaatsvindt. De ledentelling had al 
moeten plaatsvinden maar vanuit VHSW waren er omissies en problemen met de officiële 
telling, waardoor SWB de VHSW-telling nietig verklaarde en deze telling vertraging heeft 
opgelopen. Echter: Bestwil heeft op het moment van de vergadering 214 leden en VHSW 
182.  
 
TER AANVULLING: De Bewonersraad bestaat uit de 2 bewonersverenigingen. De 
Bewonersraad behartigt de belangen van alle bewoners, dus ook van huiseigenaars die geen 
lid zijn van een bewonersvereniging.  De Exploitatiemaatschappij SWB is geen lid van de 
Bewonersraad maar legt verantwoording af aan de Bewonersraad en bereid de 
Bewonersraad voor. Feitelijk heeft de Bewonersraad een adviserende rol maar mede dankzij 
de jarenlange samenwerking worden in gezamenlijkheid besluiten genomen. Echter: bij geen 
unanimiteit beslist de Exploitatiemaatschappij SWB. Sinds 17 april 2021 is, bij volmacht 
vanuit SWB, de heer Faruk Kinran (LSW) toegevoegd als vertegenwoordiger vanuit SWB bij 
de Bewonersraad.    
 
Een van de leden komt terug op de vermeende ruzie tussen Bestwil en LSW. Zij heeft geen 
boodschap aan ruzie tussen de twee verenigingen. De voorzitter onderschrijft dit, maar stelt 
hij en zijn medebestuurders zich niet meer onbeschoft laten behandelen door bestuursleden 
VHSW. Het is te ver gegaan en niet meer acceptabel.  Vanuit Bestwil is de afgelopen twee 
jaar altijd geprobeerd om het gesprek gaande te houden. 
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Faruk Kinran benadrukt de woorden van de voorzitter en stelt dat LSW-overleg wil waarin 
geen plaats is voor opruiing, aantasting van integriteit, belediging, en waarin 
fatsoensnormen etc. niet in acht worden genomen. Die zijn ruimschoots overschreden door 
de huidige voorzitter van VHSW.  
Faruk Kinran zegt dat hij aan VHSW voor hun ledenvergadering aan het bestuur van VHSW 
kenbaar gemaakt heeft dat, indien Jan Engberts benoemd wordt als hun voorzitter, LSW 
geen overleg meer heeft deze VHSW-voorzitter. Ofwel: LSW staat voor samenwerking maar 
niet met de huidige voorzitter. De voorzitter van Bestwil geeft aan dat het bestuur van 
Bestwil ook niet met de huidige voorzitter wil en kan samenwerken, vanwege zijn opstelling 
in de gesprekken.  
Faruk Kinran stelt dat LSW streeft naar eenheid op het park, kijkt naar het algemeen belang, 
maar helaas constateert LSW dat individuele belangen boven algemene belangen worden 
gesteld en dat komt ten laste van ons allemaal. 
Anton Noë stelt, na zijn zienswijze op het probleem, een onafhankelijke bemiddelaar voor 
die in de zomervakantie met een oplossing zou moeten komen, betaald uit de budgetten van 
Bestwil, VHSW en LSW. LSW ondersteunt een bemiddelaar, maar de nieuwe voorzitter van 
VHSW blijft persona-non-grata. 
De voorzitter leest een inkomend bericht voor van de heer Jacques Peters. “Misschien 
moeten de (dubbele) leden van VHSW hun voorzitter ter verantwoording roepen. De 
voorzitter is recent gekozen en de leden wisten niet dat die voorzitter het probleem was.” 
Bestwil ondersteunt het voorstel zoals LSW het aangeeft.  
 
Naar aanleiding van een vraag over de WOZ op de Stille Wille, heeft de penningmeester op 
14 juli een afspraak met de gemeente Oirschot. Vraag van de penningmeester is of de leden 
zoveel mogelijk informatie willen geven, zodat hij de vragen mee kan nemen naar de 
gemeente. 
 
De oude website is verwijderd en aan een nieuwe website wordt gewerkt. Een kleine 
presentatie wordt gegeven. Er bestaat een brochure voor nieuwe leden van Bestwil. Het 
streven is een nieuwe, geactualiseerde brochure te maken. Ook zullen hierin activiteiten, 
excursies etc. in verwerkt worden.  Leden kunnen voorstellen indienen.  
  
Een lid betreurt het dat hij van het Bestuur van Bestwil geen reactie gehoord heeft op het 
feit dat hij zich heeft ingezet voor een pagina over de Stille Wille op de website van Oirschot. 
Een van de bestuursleden heeft wel degelijk de pagina gezien en spreekt haar waardering 
uit. 
 
Bestwil heeft van LSW toestemming gekregen om SW 2 te gebruiken als clubhuis voor haar 
leden zolang LSW het huisje zelf niet nodig heeft. De bedoeling is om er leuke, gezellige 
bijeenkomsten te organiseren en gesprekken met leden.  Een aantal (dubbel)leden heeft 
bezwaar en vindt dat het huisje ook voor leden van VHSW gebruikt moet kunnen worden.  
 

Agendapunt 9. 
Mededelingen vanuit de Bewonersraad 

• In de Bewonersraad is geconstateerd dat in de Erfpacht-overeenkomst en de 
Beheersovereenkomst tegenstrijdige artikelen staan. Bestwil zal hierop actie 
ondernemen naar LSW 

• De Welstandscommissie zal volgens de Beheersovereenkomst bestaan uit 3 leden 
te weten 1 lid uit de Bewonersraad, 1 lid vanuit de Stille Wille BV en 1 lid gekozen 
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door de andere twee leden.  Nu is de situatie anders. Bestwil zal dit aan de orde 
stellen. 

• De regievoerders zijn overbodig omdat alle voorstellen van werkgroepen aan de 
Bewonersraad voorgelegd dienen te worden en er in de bewonersraad een 
besluit over wordt genomen. 

• Faruk Kinran geeft aan dat hij het voorstel om een algemeen email-adres voor de 
Bewonersraad aan te maken, meeneemt naar de te actualiseren website van 
Stille Wille 

• Er is een aantal verschillende Exploitatie-overeenkomsten in omloop. LSW zal 
nieuwe opstellen en ter beoordeling voorleggen in de Bewonersraad 

• Een nieuw/bijgesteld Verblijf-en gebruiksreglement wordt ook voorgelegd aan de 
Bewonersraad 

 

Agendapunt 10. 
Mededelingen vanuit Landgoed Stille Wille BV 

• Evaluatie Masterplan 
Vorige week is een presentatie gehouden door Erik Blok van SB4 samen met LSW. De 
reactie van de leden van Bestwil is gestuurd naar de leden en Erik Blok. Een aantal 
punten uit de reactie van Bestwil is al overgenomen. De nog niet overgenomen 
punten worden door Bestwil opnieuw ingebracht. De secretaris heeft 17 reacties van 
de leden ontvangen.  
Er zijn geen vragen meer over het Masterplan 

 

Agendapunt 11. 
Stand van zaken over verbreding rijksweg 58 c.q. stand van zaken over onverharde 
weg richting Moergestel 

• De voorzitter heeft contact met de projectgroep A58, gemeente Oisterwijk en 
Rijkswaterstaat. Hij merkt op dat het onderzoek naar het geluidseffect zich 
concentreerde aan één kant en dat de Stille Wille daarin onvoldoende is 
meegenomen. 

• De werkgroep Hertgangseweg heeft een rapportage meegestuurd en deze is bij de 
stukken gevoegd. Het plan wordt in de Bewonersraad besproken en zal ongeveer  
€ 1500,- per jaar kosten, dat door de bewoners betaald moeten worden. 

 

Agendapunt 12. 
W.v.t.t.k. 

 
Agendapunt 13. 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering nadat deze door technische redenen abrupt is 
afgebroken. De secretaris stuurt aansluitend een bericht naar de leden met excuses 
voor deze abrupte afbreking. 


