
      
     D

oe mee op zaterdag 11 juni!

11 juni: zet in je agenda
Op zaterdag 11 juni vind je ons tussen 11.00 en 16.00 
uur op 4 verschillende plekken in Best. Op deze 
plaatsen kun je meedenken over ontwikkelingen, 
plannen en beleid in het centrum van Best. We staan 
voor je klaar om met je in gesprek te gaan. Jong en 
oud is welkom! Want samen maken we Best nóg beter. 
Uiteraard zorgen we voor koffie/thee en lekkers.  

Winactie
Bezoek je een participatiepunt, dan kun je een 
stempelkaart meenemen. Bij ieder punt wordt je 
bezoek afgestempeld.  

Vijf stempels gehaald? Dan maak je kans op een Beleef 
Best Bon van 25 euro. Drie keer geparticipeerd? Dan is 
de te winnen prijs een bon van 10 euro.   

En daarna?
Na deze dag gaan we aan de slag met alle suggesties, 
meningen en ideeën. Deze verwerken we in de 
plannen die uiteindelijk naar de gemeenteraad gaan. 
We houden je op de hoogte via www.pleinbest.nl/
praat-mee.

Op 11 juni heeft iedereen die dat wil de kans om mee te praten over toekomstige ontwikkelingen, 
beleid en plannen voor het centrum van Best. Hoe zie jij het Dorpsplein en Raadhuisplein? Hoe 
richten we het nieuwe stationsgebied aantrekkelijk in? Waar en hoe wonen we straks met z’n allen 
en wat is jouw idee daarbij? Wat heb je nodig om te participeren bij plannen, beleid en projecten 
van de gemeente? En wat is voor jou een passende inrichting van de nieuwe huisvesting voor 
gemeente en Bestwijzer? Laat van je horen en praat, denk, teken en doe mee! 

Dorpsplein en Raadhuisplein  
(Gemeentehuis, Dorpsplein 2)
Met Samen gaan ontstaat er ook een kans voor het centrum van 
Best. Een kans die de gemeenteraad met beide handen wenst 
te grijpen. Vandaar dat we nu al starten met een visie voor het 
Dorpsplein en het Raadhuisplein. Hierin beschrijven we welke 
functies we willen terugzien en hoe het gebied er uit kan zien. 
We hebben afgelopen periode met inwoners gepraat over deze 
visie. We presenteren de reacties die we tot nu toe ontvingen. 
Ook krijg je de gelegenheid om hierop te reageren. Een snel- 
tekenaar verbeeldt jouw ideeën voor de inrichting.

Meer, bredere en betere participatie 
(Prinsenhof, Hoofdstraat 43)
Beleid en plannen worden beter als ge-
meente het samen oppakt met inwoners, 
ondernemers en organisaties. Onze ambities voor de 
participatie zijn om het meer en beter te doen. Op een 
manier die jou past. Met iedereen die dat wil. En met 
ruimte voor eigen initiatief. Hoe doen we dat? We horen 
het graag van jou. Doe mee met het Participatie dartspel 
en schiet je idee in de roos!

Woonvisie (Hoofdstraat 28)
Woon je fijn in ons mooie Best? Heb je nog woon-
wensen of ideeën? Deel ze met ons! Dan gaan 
wij daarmee aan de slag bij het opfrissen van de 
Woonvisie. In deze visie leggen wij de woondoelen voor de 
komende jaren vast zoals voldoende betaalbare en duurzame 
woningen, starten en doorstromen en zorgzaam wonen in de 
gemeente Best. 

Wat kun je verder doen: 
•   Maak een ritje met burgemeester of wet-

houder in de Bruis-expres  
•   Popcorn  
•   Springkussen

Stationsomgeving; op weg naar een aantrekkelijk 
stationsgebied (Stationsplein)
Het stationsgebied is één van de belangrijkste ontwikkelge-
bieden in Best. In het gebied gebeurt veel. Er zijn vervoers-
bewegingen, passanten en omwonenden, horeca en er zijn 
bedrijven gehuisvest. Het is nu tijd om het gebied te gaan 
ontwikkelen. Denk hierbij aan de woningbouwopgave, kli-
maatadaptatie en de verkeer- en parkeeroplossingen. Ideeën 
over de ontwikkeling van het stationsgebied? Kom ze met ons 
bespreken of tekenen.

Samen gaan; een nieuwe gezamenlijke 
huisvesting voor Bestwijzer en de 
gemeente (Gemeentehuis, Dorpsplein 2)
Loop binnen bij onze stand! We zijn erg benieuwd 
naar jouw ideeën voor de uitstraling en inrichting. Wanneer 
voel je je thuis in de nieuwe huisvesting? Wil je veel glas of juist 
niet? Een gastvrouw of gastheer die je kan helpen? Een kof-
fiehoekje of leestafel? En hoe wordt de nieuwe huisvesting nu 
écht een huis voor alle Bestenaren? Vertel het ons aan de hand 
van vele schetsen en voorbeelden. We nemen je mee door de 
mogelijkheden en beantwoorden jouw vragen. Een snelteke-
naar gaat direct aan de slag met jouw wensen en ideeën!
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