BEST’S NIEUW HART

De jeugd van vroeger een nieuwe herinnering aan morgen geven
Teamvisie
Familiebedrijven zijn de grote motor
van het Brabantse boerenleven.
Ze zijn een metafoor voor de warme
Brabantse families die leven van het
land waar je woont.
Zoals deze.
Je bent boer met een melkveeboerderij.
Alleenstaand. Je hebt geen kinderen.
Je gaat stoppen met werken. Dan denk
je niet na over wie je gaat opvolgen. Of
wat die opvolger gaat doen in het
bedrijf dat je jarenlang met veel
overtuiging en passie hebt opgebouwd.

Door de jaren kwamen en komen kinderen hier spelen op het erf. Tot op de
dag van vandaag werk je mee aan de jaarlijkse bouwspeeltuin en bouw jezelf
met grote passie mee aan de dromen van de buurtkinderen. Deze plek is het
middelpunt van veel activiteiten voor het dorp. En in die activiteiten gaat het
altijd primair om de verbinding. Om waardering als startpunt voor waarde.
De hele familie herinnert zich met ome Tonnie de geschiedenis en de warmte.
En ook hoe (groot)vader naast zijn werk thuis een rol als wethouder in de
gemeente Best vervulde. Omdat hij het belangrijk vond een maatschappelijke
bijdrage te leveren.

Je wilt die sociale waarde behouden.
Je wilt die essentie beschikbaar stellen
aan de gemeente en de komende
generaties. Je wilt je niet bezig houden
met ‘wie neemt mijn bedrijf over’ maar
gaat aan de slag met de vraag ‘hoe laat
ik mijn bedrijf een radicale wenteling
maken, zodat het voor de gemeente,
haar inwoners en directe buren een
centrale rol kan gaan spelen in het
opbouwen van goede herinneringen’.

Je vertrekpunt is anders. Je wilt eigenlijk niet weg. Want daarmee verdwijnt
jouw geschiedenis en die van de
familie (voor dat je het bedrijf
overnam).
Deze plek heeft een geschiedenis als
warm nest. Als een kernpunt voor de
Bestse gemeente, als hart van het
‘Bestse’ belang. Als broedplaats voor
activiteiten en politiek.
Al voor dat je de boerderij overnam van
je ouders, speelde de locatie een rol van
betekenis in sociaal maatschappelijke
initiatieven. Zo werden de decors van
de toneelvereniging ‘De Jeugd van
Vroeger’ hier gebouwd en opgeslagen.
Want je ouders zagen het al, stallen zijn
of worden niet boventallig.

Naarmate de familie groeit en uitwaait,
blijft de familie er graag terugkomen.
Die geschiedenis speelt zich af in een
cirkel van 1 kilometer in de gemeente
Best. In deze historie zie je terugkijkend
steeds weer dezelfde kernpunten
opduiken:
- Centrale plek
- Warm nest
- Zorgzaamheid

Nieuwe wijk
Nieuwbouw
850 woningen

Onder aanvoering van de boereneigenaar is de uitgebreide familie
geïnformeerd over het aanstaande
stoppen van het bedrijf. Met medewerking van zijn broer en diens schoonzoon is de ambitie uitgesproken om van
van de plek een locatie van betekenis
voor gemeente Best te maken. Met
behoud van kracht, met een nieuwe
invulling.

Oude wijk
Legenda
Onderliggende kaart: structuurvisie
Nieuw te bouwen 850 woningen
Perceel
Bestaande wijk
Wegen netwerk
Nieuw te realiseren ﬁetsroute
Bestaande ﬁetsroute
Te bebouwen gebied (structuurvisie)

