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BESTWIL en DJB 

U heeft gisteren een brief ontvangen waarin het nieuwe 

Bestwil-bestuur is voorgesteld. In deze brief werd ook 

gemeld dat er een Nieuwsbrief zou volgen. Met deze 

eerste nieuwsbrief willen we, als nieuw bestuur, verslag 

doen van het gesprek met de nieuwe eigenaren van 

De Jong Beleggingen (DJB), de heren Roel Teunissen en 

Faruk Kinran. 

INLEIDING 

Op initiatief van genoemde heren hebben Rianne IJpelaar (directeur Stille Wille) en 

Peter Derksen (voorzitter Bestwil) een constructief kennismakingsgesprek gehad op    

25 januari jongstleden. 
 

De aanleiding voor het gesprek was de uitnodiging voor en de deelname van DJB 

aan de najaarsvergadering van onze vereniging. Men heeft geconcludeerd dat    

Bestwil een vereniging is die dialoog hoog in het vaandel heeft staan, open staat voor 

argumenten om zodoende de belangen van de leden zo goed mogelijk te beharti-

gen én niet direct de confrontatie aangaat.  

DJB, zo werd gesteld, wil graag in goed overleg met de (vertegenwoordigers van de) 

bewoners tot een kwaliteitsverbetering van landgoed De Stille Wille komen. Uitgangs-

punt is dat DJB de bereidheid heeft tot investering. Men wil de te treffen maatregelen/ 

verbeteringen realiseren in samenwerking met de bewoners en men wil dit met open 

vizier doen zonder vooraf eisen te stellen.  

DJB stelt met Bestwil te willen optrekken in het voortraject van beleidsplannen ontwik-

kelen c.q. maken. Denk in dit kader onder meer aan het verbeteren van het woonkli-

maat op ons landgoed door ecologische ontwikkeling en het verbeteren van de uit-

straling. Vervolgens worden de concept-plannen voorgelegd aan de Bewonersraad.  

Op zich staan we hier als bestuur van de vereniging positief tegenover, maar we heb-

ben wel aan de kaak gesteld dat de eerste DJB-brief niet de schoonheidsprijs verdien-

de: het was een brief à la ‘de knuppel in het hoenderhok’ met veel onrust tot gevolg. 

Het ware beter geweest dit vooraf of aan Rianne of aan Bestwil voor te leggen. DJB 

bevestigde dat deze eerste communicatie inderdaad niet de juiste toon is geweest.  

 

 

 



 

KWALITEITSVOORSTEL DE STILLE WILLE 

DJB wil met Bestwil het 

pad van de kwaliteit-

impuls ingaan: DJB wil 

Bestwil medezeggen-

schap geven in haar te 

ontwikkelen beleid en de 

te ontwikkelen toekomst-

plannen om gedegen en 

vooral betrokken te inves-

teren in de kwaliteit van 

het landgoed.  

In het verlengde is ge-

sproken over de zorgen 

van bewoners over het 

op grote schaal kappen 

van bomen. Dit gerucht 

circuleert op dit moment. 

Peter heeft gesteld dat 

Rianne en hij tot nu toe 

akkoord geven op het 

kappen van bomen als 

zichtbaar c.q. merkbaar is 

dat er te weinig zonlicht 

in de woning komt, waar-

door mensen depressief 

kunnen worden. Echter, 

bomen kappen voor het 

plaatsen van zonnepane-

len wordt niet geaccep-

teerd. DJB geeft aan dat 

dit zeer zeker niet de be-

doeling is.  

Men wil juist meer aan-

dacht voor ecologie en 

biodiversiteit.  

Voorbeeld: het ingehuur-

de architectenbureau 

SB4 gaat waarschijnlijk 

voorstellen om open plek-

ken te maken rondom de 

diverse vijvers en deze 

vijvers visueel met elkaar 

te verbinden met beplan-

ting. Zo wordt de 

ecologische waar-

de en biodiversiteit 

binnen het land-

goed vergroot. 

Kaalslag is niet aan 

de orde. De koe bij 

de horens vattend is 

afgesproken dat er 

op korte termijn een 

overleg komt tussen 

de DJB/SB4/Peter 

om de concept-visie voor 

het groen/bomen/

Wandelbos/vijvers etc. 

voor te leggen en te be-

spreken.  
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AANDACHTSPUNTEN 

Zandweg naar Moergestel 

Er is gesproken over het verhar-

den van de zandweg van SW 

richting Moergestel/Tilburg. Peter 

heeft in dit kader al contact met 

Rijkswaterstaat en zal hernieuwd 

contact leggen met Rijkswater-

staat en met gemeente Oisterwijk 

om dit voorstel (opnieuw) voor te 

leggen. Een en ander in het kader 

van de verbreding van rijksweg 

A58. 

Mestzak 

Aan de orde is geweest de stank-

overlast-problematiek t.a.v. mest-

zak van Arie Reijrink. Bestwil wil 

graag samen met DJB het ge-

sprek hierover aangaan met de 

verantwoordelijk wethouder van 

Hilvarenbeek. DJB staat hier voor-

alsnog afwachtend tegenover. 

Men wil zich eerst goed inleven in 

de problematiek alvorens zich er 

in te mengen. 

ERFPACHTSPROBLEMATIEK 
 

De erfpachtonrust is natuurlijk belangrijk onderdeel van 

gesprek geweest.  De communicatie hiervan verdien-

de niet de schoonheidsprijs, zoals we hiervoor al meld-

den. DJB stelt dat wanneer bewoners problemen 

mochten krijgen met het omzetten van erfpacht in 

koop of vragen hebben hieromtrent, dan kan er con-

tact opgenomen worden met DJB. We hebben voor-

gesteld dat wij als Bestwil daarin graag een rol willen 

spelen: herhaalde/herkenbare problemen kunnen we 

bundelen/beoordelen en deze vervolgens voorleggen 

aan DJB. Deze suggestie wordt door DJB zeer gewaar-

deerd.  

Gevraagd is naar de uitleg van “maatwerk’ in de 

tweede DJB-brief. DJB geeft als voorbeeld dat men 

een overbruggingshypotheek heeft geregeld voor één 

van de bewoners. DJB stelt ook, dat indien men aan-

geeft in de problemen te komen als ze bv. de grond 

nu moeten kopen, men bereid is mee te denken en 

bv. enerzijds wil bekijken of men dan het perceel kan 

“huren’ i.p.v. kopen of anderzijds iets kan betekenen in 

de financiering. 

Vereniging van Erfpachters 

Gesproken is ook over de wens tot oprichting van een 

Vereniging van Eigenaren. DJB is bereid om deze mo-

gelijk nader te onderzoeken en een voorstel te doen.  



 

‘Wederzijds invoelingsvermogen en open dialoog is onontbeerlijk voor 
een optimalisering van het woonklimaat op De Stille Wille”  

BEHEERSOVEREENKOMST 

Gesproken is over de Beheersovereenkomst en met na-

me over de ‘niet in erfpacht uitgegeven gronden’ i.r.t. 

de vergoeding van € 77.000 die op de SW-begroting 

staat en die betaald moet worden aan DJB. DJB stelt dat 

men open staat om over deze Beheersovereenkomst te 

praten. Ze stelde op voorhand dat we ons moeten reali-

seren dat dit bedrag sowieso gebruikt zal gaan worden 

als extra investering in de kwaliteit-impuls die DJB wil reali-

seren. Ofwel: ging het bij de “oud-DJB” naar de aandeel-

houders en kregen de bewoners er niets voor terug, nu is 

het zo dat we als bewoners met dit bedrag zelf extra in-

vesteren bovenop het bedrag dat DJB wil investeren in 

kwaliteitsverbetering van De Stille Wille. We realiseren ons 

echter dat, met de huidige overeenkomst, verhoging 

van kwaliteit gevolgen kan hebben voor de erfpacht. Dit 

zal derhalve een belangrijk punt van onderhandeling zijn. 

Gesproken is ook over de 

nieuwe Exploitatieovereen-

komst. DJB heeft aangegeven 

dat deze overeenkomst tot 

nader orde niet in werking zal 

treden, omdat deze zodanig 

aangepast gaat worden zo-

dat deze gaat gelden voor 

zowel kopers als erfpachters.  

 

 

Artikel 4.1 zal mogelijk 

aangepast worden.  

Tot slot 

Binnen afzienbare tijd 

wil DJB een vervolg-

gesprek met het tota-

le bestuur van Bestwil. 

 

 

EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
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Eén van de eerste kwaliteitsimpulsen zal een nieuw receptiegebouw zijn en herin-

richting van de directe omgeving van de entree van het landgoed. Ook is in dit kader 

aangekaart de vergoeding die oud-DJB inde voor verhuur van de zendmast en uit-

breiding erfpachtpercelen. Deze vergoeding werd, naar onze mening ten onrechte, 

niet doorbetaald aan de Exploitatiemaatschappij Stille Wille.  

 


