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1. Inleiding
Het “Verblijf- en Gebruiksreglement Landgoed Stille Wille” zijn de huisregels die gelden op
Landgoed Stille Wille en zijn in samenspraak met de Bewonersraad opgesteld. Het
reglement geld voor alle huiseigenaren, huurders en bezoekers van het park.
Het
Verblijfen
Gebruiksreglement
is
een
integraal
onderdeel
van
de
“Exploitatieovereenkomst Stille Wille Brabant”, artikel 8. Met de uitgave van deze versie
vervallen automatisch alle eerdere uitgaven van de verblijfs-en gebruiksregels.
Dit reglement is opgesteld met als doelstelling dat alle bewoners kunnen wonen of recreëren
op een aangenaam, veilig en verzorgd Landgoed in een rustige, groene en vooral prettige
woonomgeving. Omdat “rust” een belangrijk gegeven is op het landgoed doen wij een
beroep op iedere bewoner/bezoeker om ervoor zorg te dragen dat men geen last voor
anderen is.
Basis van dit reglement zijn de wettelijke regels en normen die ook gelden in gemeente
Oirschot. Dit reglement beschrijft aanvullingen op deze regels, daar waar deze regels
onvoldoende of niet specifiek genoeg zijn of aanvulling behoeven. Alle bewoners zijn
gehouden aan dit huishoudelijk reglement zoals is overeengekomen in de exploitatie
overeenkomst, artikel 8. Bij overtreding kan een geld boete worden opgelegd en kunnen
toegang tot bepaalde faciliteiten (zoals bijvoorbeeld het zwembad, of het blokkeren van de
toegangspas)ontzegd worden.
Bij in gebreke blijven van medewerking van de bewoner of bezoeker is Stille Wille Brabant
bevoegd zelf maatregelen te nemen, doch dan op koste van de desbetreffende bewoner
(bijvoorbeeld wegsleepregeling bij foutparkeren)
Bij overtreding van regels in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de directie van
Stille Wille Brabant bevoegd op te treden.
Eigenaren van de woningen op het landgoed zijn aansprakelijk voor alle schade die
voortvloeien uit overtreding van de in dit Verblijf- en Gebruiksreglement gestelde regels: door
henzelf, hun gezinsleden, huurders of anderen, die met hun instemming hun woning
gebruiken of door hen, die bij de gebruikers op bezoek zijn.
De directie van Stille Wille Brabant is bevoegd om personen – niet behorende tot de
gezin/leefgemeenschap van de eigenaar van de woning – die zich niet houden aan het
Verblijf- en Gebruiksreglement, dan wel aan de door de directie nader te geven
aanwijzingen, direct van het landgoed te verwijderen en verwijderd te houden.
Voor eventuele suggesties en aanvullingen op dit reglement, kunt u zich schriftelijk wenden
tot de receptie of mail naar info@stillewille.nl
Wij wensen U een prettig verblijf op Landgoed Stille Wille.
De directie.
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2. Veiligheid en Preventie
In alle gevallen geldt: aanwijzingen en instructies van (medewerkers) van Stille Wille Brabant
en/of bevoegde instanties, zoals politie, brandweer en ambulance-personeel dienen
onmiddellijk en strikt te worden opgevolgd.
2.1. Brand en brandpreventie
 Open vuur buiten de woningen is ten alle tijden ten strengste verboden.
 Bij het gebruik van de barbecue de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om brand
te voorkomen.
 Elke woningeigenaar is verplicht een goedgekeurde, vorstbestendige brandblusser
(van tenminste 6 kg) aan de buitenkant van de woning, op een goed zichtbare
plaats te hangen/plaatsen. Keuringsbewijs moet op eerste verzoek getoond worden.
 Keuring van deze brandblusser(s) wordt jaarlijks geinitieerd en gecoordineerd door
Stille Wille Brabant.
2.2. Gasinstallatie.
 Elke huiseigenaar is, conform de Stille Wille Milieuvergunning, verplicht 1 x per 6 jaar
zijn propaaninstallatie vanaf de gasmeter te laten keuren. Deze keuring dient
uitgevoerd
te
worden
door
een
door
Stoomwezen
geaccepteerde
propaangasinstallateur.
 Deze keuring wordt geinitieerd en gecoordineerd door Stille Wille Brabant. Kosten
worden doorbelast aan de huiseigenaar.
 Een kopie van het Keuringsbewijs dient bij de receptie afgegeven te worden.
2.3. Woningen voorzien van een schoorsteen.
 Iedereen is verplicht de schouw/schoorsteen van de open haard voor vaste
brandstof minimaal één keer per jaar te laten vegen. Op verzoek van de exploitant
dient hiervan een bewijsstuk te worden overlegd.
 Aanleg van rookkanalen dient te gebeuren volgens de brandveiligheidseisen zoals
omschreven in de meest recente versie van het bouwbesluit. Informatie hierover is in
te winnen bij de plaatselijke brandweer.
 Schoorstenen van open haarden en van zg terraskachels dienen altijd voorzien te zijn
van een deugdelijke vonkenvanger. Informatie over de juiste toepassing voor de
juiste schoorsteen is op te vragen bij de plaatselijke brandweer
3. Hoe te handelen bij
3.1. Nodig hebben van een ambulance.
 Eerst 112 bellen en vervolgens receptie 013 – 513 1722
 Op de receptie bevindt zich een EHBO-trommel en aan de linker buitenzijde van de
receptie hangt een defibrillator
3.2. Ernstige ziekte of ongeval.
 Dienstdoende arts waarschuwen, zie huisartsen en huisartsenpost
OF:
 Algemeen alarmnummer bellen 112
 Exploitant informeren 013-5131722
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3.3. (Langdurige) afwezigheid.
 Uit veiligheidsoverweging wordt aangeraden om langere afwezigheid te melden bij
de receptie.
 Meldt ook evt. gasten aan die de woning gedurende uw afwezigheid beheren
3.4. Grote calamiteit (uitslaande brand).
 Indien nog de mogelijkheid er is om met de auto te vertrekken, volg dan zoveel
mogelijk de eenrichtingsborden
 Indien dit niet mogelijk is, ga dan lopend naar de omliggende open velden
 Neem een natte doek mee tegen rookoverlast
 Help zoveel mogelijk kleine kinderen en ouderen
 Volg aanwijzingen van personeel en hulpinstanties op.
3.5. Brand.
 Zorg allereerst voor eigen veiligheid en waarschuw huisgenoten
 Bel het Algemeen Alarmnummer 112.
In dat geval duidelijk melden:
 Dat er brand is op de Stille Wille, gemeente Oirschot.
 Meldt de straat en het Stille Wille-nummer
 Meldt wat voor soort brand en of er slachtoffers bij betrokken zijn
 Informeer direct aansluitend de receptie via 013-5131722
 Waarschuw omwonenden
 Zorg ervoor dat de brandweer bij de brand kan komen. Auto’s etc., indien mogelijk,
verplaatsen;
 Indien mogelijk gas en elektra afsluiten;
 Begin, bij een beginnende brand, in aanwezigheid van tenminste 2 personen zelf met
blussen.
 ATTENTIE: altijd duidelijk vermelden of het spoed is en voor wie en waar
3.6. Gaslekkage in de woning
 Gas afsluiten. Ramen en deuren openzetten
 Geen vuur of elektra gebruiken. niet roken
 Direct laten reparerenn door erkend installateur
3.7. Gaslekkage Buiten de woning
 Direct de directie waarschuwen via 013 5131722 en waarschuw de omgeving
 Geen vuur of elektra gebruiken; start ook geen auto
 Blijf zoveel mogelijk buiten de windrichting waarheen het gas stroomt
 Volg aanwijzingen van personeel en hulpinstanties op.
3.8. Signalering onbevoegden/ verdacht gedrag.
 Bel politie
0900-8844. Leg het telefoonnummer van de politie op een vaste plaats
 Zorg dat de telefoonnummers van de omwonenden bij de hand zijn, indien zij
gewaarschuwd moeten worden
 Zorg voor een goede buitenverlichting
 Meldt langdurige afwezigheid bij de receptie of via 013- 5131722
 Zet bij (langdurige) afwezigheid geen waardevolle spullen in het zicht.
3.9. Milieuverontreiniging
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3.10.



Betrokkene aanspreken
Indien noodzakelijk: politie: 0900-8844 of receptie bellen: 013-513 1722
Bij constatering van een millieuovertreding zal aangifte bij de politie gedaan worden.
(Geluids)overlast
Betrokkene aanspreken
Indien noodzakelijk: politie: 0900-8844 of receptie bellen: 013-513 1722

4. Toegang tot het park
4.1. Slagboompas
Voor een ieders veiligheid en ter controle, is er een slagboomsysteem aangelegd voor het in
en uitrijden van het park. Openen van de slagboom kan met een bij de receptie verkrijgbare
toegangspas.
 Per perceel kan voor ieder volwassen inwonend gezinslid tegen eenmalige betaling
een op naam gestelde toegangspas worden aangevraagd.
 Voor regelmatige bezoekers, met uitzondering van toeleveranciers, kunnen schriftelijk
en met reden omkleed, één of meerdere jaarpas(sen) aangevraagd worden. Bij de
aanvraag dient het kenteken van de auto behorend bij de bezoeker vermeld te
worden. Na een jaar vervalt de pas automatisch.
 Bij regelmatige medische hulp of thuiszorg kan, schriftelijk en met reden omkleed, een
tijdelijke pas aangevraagd worden. Aan de verstrekking van deze toegangspas zijn
geen kosten verbonden.
 Is er tijdelijk een pas nodig voor derden (bijv. vanwege een verbouwing o.i.d), dan
kan de eigenaar een tijdelijke toegangspas aanvragen bij de receptie.
 Huurders van een woning kunnen zelf een bewonerspas aanvragen bij de receptie.
De huurder mag geen gebruik maken van de pas van de huiseigenaar.
4.2. Gebruik van de toegangspas
 De toegangspas is geldig voor het doorlaten van één voertuig. Andere voertuigen
mogen dus niet met dezelfde pas doorgang krijgen. Misbruik kan leiden tot blokkeren
van de pas. Help nooit een ander met uw pas en kijk uit voor achterop/meerijders.
 Voor het uitrijden is voor niet-pashouders een muntstuk van 1 euro noodzakelijk.
 Vanuit de woning kan de slagboom geopend worden via de huistelefoon of de
mobiele telefoon. Om de slagboom te openen dient u de toets met het getal “5” in
te drukken. Registratie of wijziging van telefoonnummers dient aan de receptie
doorgegeven te worden.
 De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de gebruiker(s) van de slagboompas(sen). Bij
misbruik van de pas, evenals het stelselmatig overtreden van de opgestelde regels,
kan door de directie van het Landgoed de pas geblokkeerd worden.
 Bij verlies of diefstal van een pas wordt deze direct geblokkeerd en kan, tegen
betaling, een nieuwe pas aangevraagd worden.
 Bij verhuizing of verlopen van de (jaar)passen dient de pas te worden ingeleverd bij
de receptie
4.3. Kosten



De kosten voor de bewonerspas bedragen 40 euro.
De kosten voor een jaarpas bedragen 40 euro per jaar.
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De kosten van een tijdelijke pas bedragen 20 euro per week.
De kosten voor vervanging van een gestolen of vermiste pas bedragen 40 euro.

5. Verkeer
5.1. Algemeen:
 Op het gehele landgoed geldt een maximum snelheid van 15 km/u.
 Kinderen, voetgangers en fietsers hebben altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer.
 De rijrichting die eventueel op de wegen/paden is aangegeven dient strikt op
gevolgd te worden..
 Caravans en campers mogen slechts gedurende korte tijd (enkele dagen) op het
perceel staan.
 Van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur (feestdagen
uitgezonderd) kunnen vrachtauto’s e.d. via een aparte ingang in- en uitgelaten
worden, mits de bewoner minimaal één dag van tevoren contact hieromtrent heeft
opgenomen met de receptie.
 Na 16.00 uur is de toegang van deze in-/uitgang gesloten. Vrachtauto’s e.d. dienen
vóór dit tijdstip het terrein te hebben verlaten.
 Het maximale toegestane totaalgewicht van vrachtauto’s e.d. is 15 ton met een
maximale lengte van 7 meter. Dubbel-assige voertuigen worden niet toegelaten.
5.2. Veiligheid
 Op last van de hulpdiensten mag er uitsluitend geparkeerd worden op eigen terrein
van de woning of op de algemene parkeerplaatsen. Het is pertinent niet toegestaan
om op of langs de wegen te parkeren. Dit om hulpdiensten ongehinderd door te
kunnen laten. Bij overtreding is de directie bevoegd de auto weg te laten slepen op
kosten van de eigenaar.
 Uit oogpunt van wegenbeheer en/of veiligheid kan de directie vrachtauto’s e.d. de
toegang tot het Landgoed ontzeggen.
 Bij overtreding van de verkeersregels kan de directie de toegangspas blokkeren.
6. Recreatieve voorzieningen
De recreatieve voorzieningen op het Landgoed zijn alleen toegankelijk voor bewoners en
hun gasten. Bij oneigenlijk gebruik kan de toegang tot deze voorzieningen voor bepaalde tijd
worden ontzegd. Het is niet toegestaan deze voorzieningen buiten de openingstijden te
gebruiken/betreden. Huisdieren zijn hier niet toegestaan.
6.1. Zwembad
Het zwembad is geopend vanaf 1 mei tot 15 september.
De openingstijden zijn dagelijks (maandag t/m zondag) van 10.00 uur tot 21.00 uur
Afhankelijk van het weer of andere omstandigheden kan de directie besluiten de
openingstijden te wijzigen.
Regels voor het gebruik van het zwembad
 Zwemmen gebeurt op eigen risico.
 Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van
volwassenen
 Duiken is verboden.
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(Huis)dieren zijn niet toegestaan op het terrein.
Afval dient gegooid te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Aanwezigen mogen geen overlast bezorgen (lawaai, drank, rommel)
De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, ontvreemding of
beschadiging van persoonlijke eigendommen.





6.2. Speeltuin
De speeltuin is alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar met hun volwassen begeleiders.
7. Milieu en afval
Jaarlijks wordt een zogenoemde Afvalkalender gemaakt en toegezonden, met daarop
vermeld wanneer de kliko’s wordt geleegd, het ophalen van papier en plaatsing van
plasticcontainer. Hieronder genoemde data zijn indicatief, check voor de juiste data de
afvalkalender.
7.1. Tuinafval en klein snoeihout.
 Op een vaste plek naast de werf is een groenstraat aangelegd, waar het hele jaar
tuin-afval gestort kan worden.
7.2. Kliko’s.
 Inzameling van huisvuil vindt één maal per twee weken plaats. Dit gebeurt in de regel
op maandag.
 De kliko’s zijn alleen bedoeld voor klein huishoudelijk afval. Hieronder valt geen puin
of steen, glas, batterijen, chemisch afval, zand of grond, oud-papier of plastic.
7.3. Glas,
 Bij de werf op het Landgoed staat een glasbak
7.4. Plastic
 Gedurende ieder eerste weekend van de maand staat er bij de werkplaats een zgn
“plasticafval-container” en wel van vrijdagmiddag 15.00 uur tot maandagmorgen
10.00 uur.
 Bij de receptie zijn, gratis, speciale “plastic-afval-zakken” te halen. Wat in deze zakken
gedeponeerd mag/kan worden staat op de zak aangegeven.
7.5. Batterijen.
 Batterijen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.
7.6. Oud papier/ karton.
 Oud papier en karton kan op de laatste zaterdag van de maand van 08.00 – 11.30
uur ingeleverd worden op de parkeerplaats bij de werf.
7.7. Oude/afgedankte elektrische apparatuur.
 Zgn. wit- en bruingoed kan gratis ingeleverd te worden bij de Milieustraat van de
gemeente Oirschot (Herder Pasmansdreef 12)
7.8. Grof vuil.


Grof vuil kan tegen een vergoeding en na een telefonische aanmelding via 013- 504
1397 gebracht worden bij Reyrink, Lage Horst 15 te Haghorst of bij Van der Zanden in
Moergestel, Zandstraat 14-A, telefoon: 013 - 513 1337
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8. Kappen en snoeien van bomen.





Een verzoek tot het kappen van een boom of meerdere bomen dient schriftelijk
gedaan worden bij de directie van het Landgoed. De aanvraag dient vergezeld te
worden van een foto van betreffende boom/bomen.
De aanvraag zal door de directie worden beoordeeld aan de hand van de richtlijnen
in het groenplan. In dit groenplan is nauwkeurig beschreven hoe en waarop de
kapaanvraag beoordeeld zal worden.
Het is niet toegestaan bomen te (laten) kappen zonder voorafgaande toestemming
van de directie.
Het kappen van bomen mag, na goedkeuring van de directie, alleen plaatsvinden in
de periode: 1 september t/m 15 april.

Bij illegaal kappen of moedwillig vernielen van bomen zal altijd aangifte worden gedaan bij
de gemeente Oirschot, met het verzoek tot opmaken van proces verbaal. Hieronder vallen
alle handelingen die niet in het belang van de boom zijn. Bij overtreding zullen alle hieruit
voortvloeiende kosten (zoals bv vervangingskosten) op de betreffende huiseigenaar worden
verhaald.
9. Bouw en verbouw
Alle bouw- en verbouwplannen dienen te voldoen aan de vergunningregels van de
Gemeente Oirschot. Tevens dienen deze plannen voorgelegd te worden aan de directie
voor schriftelijke toestemming. Een gemeentelijke vergunning betekent niet automatisch
toestemming van de directie van het landgoed. De directie zal de plannen toetsen of deze
in lijn zijn met de sfeer en uitstraling van het park.
Bij geschillen over de uitspraak van de directie zal de bewonersraad optreden als
bemiddelaar.
Vastgestelde illegale bebouwing zal zonder uitzondering direct gemeld worden aan de
gemeente Oirschot.
(Ver)bouwen op zon-en feestdagen is niet toegestaan.
10. Verhuur
Bij verhuur van een woning is de eigenaar verplicht om:
 Vooraf toestemming aan te vragen bij Stille Wille Brabant.
 Van de eventuele huurder(s)een kopie van een geldige legitimatie te overhandigen
aan de directie van Stille Wille Brabant
 De huurder(s) op de hoogte te stellen en overhandigen van het exploitatiecontract
en het Verblijf-en Gebruiksreglement van Landgoed Stille Wille
 Het overnachtingsregister in te vullen
 De huurders op de hoogte te brengen van het callamiteitenregeling op het park
 Bij verhuur is de eigenaar verplicht een aanvullende bijdrage aan de
exploitatiekosten te betalen. Deze bijdrage bedraagt 50 euro per week en is
gemaximaliseerd tot aan het maximum van de jaarlijkse exploitatiekosten voor het
permanent verblijven.
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11. Gas- en watermeters.






Alle woningen zijn voorzien van een gas- en watermeter.
Om het verbruik vast te stellen, wordt de meterstand één keer per jaar opgenomen.
Periodiek ontvangt de eigenaar van de woning een voorschotnota voor de huur van
de meters en het verbruik.
Eventuele verschillen tussen daadwerkelijk verbruik en betaalde voorschotten worden
bij de jaarafrekening verwerkt.
Bij verkoop van de woning gedurende een boekjaar zal het overschot of tekort van
dat boekjaar met de verkopende eigenaar voor de overdracht worden verrekend
aan de hand van de actuele stand van de meters op het moment van overdracht.

12. Huisdieren.








Op het park zijn kleine huisdieren toegestaan.
Zorg dat uw huisdieren geen overlast bezorgen aan medebewoners van het park.
Ook mogen zij geen overlast bezorgen op de gemeenschappelijke wegen/gronden
van het park. Denk hierbij aan geluid (blaffende honden), geur, uitwerpselen etc.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de directe omgeving van de recreatieve
voorzieningen (zwembad, tennisbanen etc.)
Het huisdier moet identificeerbaar zijn (penning/chip)
Loslopende dieren die zonder begeleiding buiten het eigen perceel worden
aangetroffen, zullen worden afgeleverd bij de bevoegde instanties. Eventuele
bijkomende kosten zijn voor de eigenaar.
Er mogen per perceel maximaal 2 honden c.q. katten per perceel gehouden
worden.
Honden dienen buiten het eigen perceel aangelijnd te zijn. Op alle
gemeenschappelijke wegen/gronden van het park geldt een opruimplicht t.a.v. de
uitwerpselen. Hiervoor zijn op diverse plaatsen in het park speciale afvalbakken
geplaatst. Deze opruimplicht geldt ook voor de bermen.

13. Sleutels en post
13.1. Sleutels.
Indien gewenst, kan er een reservesleutel bij de receptie worden achtergelaten. Deze
worden niet zonder uitdrukkelijke instemming van de eigenaar aan derden meegegeven.
13.2.






Post en pakketten.
De post wordt bezorgd in de postbussen met betreffend Stille Wille nummer.
Indien er een postpakket voor een bewoner is bezorgd bij de receptie, ligt er een
afhaalbericht in desbetreffende postbus. Het pakket kan vervolgens afgehaald
worden gedurende de openingstijden van de receptie, tegen overlegging van uw
afhaalbericht.
Aangetekende stukken of remboursementen worden niet door de receptie
aangenomen
Overige goederen dan hierboven bedoeld kunnen alleen na overleg, en indien
redelijkerwijs mogelijk is, in ontvangst genomen worden.
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Bijlage 1 Overzicht TV-programma’s
zender

kanaal

frequentie

Nederland 1
Nederland 2
Nederland 3`
RTL 4 05
RTL 5 07
RTL 7 02
RTL 8 23
SBS 6
Euro sport
BRTN 28 +
Canvas/Ketnet
ZDF
ARD 09
WDR 30
Net 5
Omroep Brabant

33+
11
21
175.25
189.25
48.25
487.25
04
25 529.00
26
40 +
203.25
541.25
3243

571.00
217.25
471.25

62,25
501.00
511.25
627.00
557.00
647.25

Kanalen kunnen door de kabelexploitant gewijzigd worden. De aktuele lijst is beschikbaar bij
de receptie
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Bijlage 2 Belangrijke telefoonnummers en adressen
Stille Wille Brabant b.v.
De Stille Wille 1
5091 WB - Oost West Middelbeers
tel:
013 5131722
e-mail: info@stillewille.nl
website: www.stillewille.nl
e-mail bewonersraad: bewonersraad@stillewille.nl
Openingstijden receptie:
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur
zaterdag:
11.00 - 14.00 uur
zon-en feestdagen
gesloten
In dringende gevallen is één van de medewerk(st)ers buiten de kantooruren bereikbaar via
telefoonnummer 013-513 1722
Vereniging Bestwil
Postbus 136
5688 ZJ -Oirschot
e-mail: verenigingbestwil@gmail.com
website: www.bestwil.nl
Artsen:
Moergestel
Medisch Centrum Moergestel
Huisarts De Lenne
Oirschot
Huisartsenpraktijk Kloosterstraat
Huisartsenpraktijk De Plataan
Huisarts Van de Sande
0499-571 765
Tandartsen:
Tandartspraktijk Oirschot,
0499-571008
Tandheelkundig centrum Moergestel
Dierenarts.
Dierenkliniek Oirschot
De Moriaan 88, Oirschot
013 - 513 4753
Dierenartsenpraktijk Moergestel
Heuvelstraat 2, Moergestel
013-5131465

013-513 1204
013-513 1424
0499-571 510
0499-571679

013 – 513 1919

Dierenambulance.
Dierenambulance Eindhoven
0900-1120000
Kerkdiensten.
Een overzicht van kerkdiensten staat wekelijks gepubliceerd in het weekjournaal
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