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1. Status seniorenwoningen

In de nieuwsbrief van september hebben we u geïnformeerd over onze teleurstelling 
over de plannen van B&W m.b.t. de muziekschool. We hebben onze bezwaren duidelijk
kenbaar gemaakt. De argumentatie van de wethouder is in onze ogen niet juist en gaat 
voorbij aan eerdere uitspraken/toezeggingen. Omdat we hiermee bij de wethouder niet 
verder komen hebben we ons tot de gemeenteraad gewend. We vinden daar gehoor bij
meerdere fracties. VVD, CDA en mogelijk meer partijen gaan 28 januari een motie 
hierover indienen in de gemeenteraadsvergadering. Wij zullen u, zodra meer bekend is,
informeren over die motie en de indieners. We zijn heel blij met deze steun uit de 
gemeenteraad.

2. Vacature

De meeste leden van het bewonersoverleg vormen ons contact naar dat deel van onze 
wijk waar zij wonen. Voor de omgeving Schakelplein en de omgeving Tejaterke zijn we 
nog steeds op zoek naar een contactpersoon. 
Daarnaast zijn we op zoek naar iemand voor de Communicatie. Bent u die actieve 
bewoner die zich wil inzetten voor een betere wijk en ervaring heeft met communicatie? 
En bijvoorbeeld de opzet van deze Nieuwsbrief wil verbeteren? Dan horen we graag 
van u.

3. Buurtbudget

Al een aantal jaren stelt de gemeente een bedrag ter beschikking (40.000 euro) voor 
verbetering van de leefbaarheid in Best. Elke inwoner van Best kan daarvoor een 
aanvraag doen. Tot 1 mei is er per wijk een bedrag gereserveerd, daarna wordt het 
overgebleven budget toegewezen aan goedgekeurde aanvragen o.v.v. binnekomst. 
Dus hebt u een goed idee, aarzel dan niet! Praat wel van tevoren met uw buren, want 
een van de voorwaarden is dat u kunt aantonen dat er 'draagvlak' is voor uw voorstel.

Zie https://www.gemeentebest.nl/buurtbudget voor alle details.

4. Onzekere toekomst voor ToDo

Per 1 januari is het jongerenwerk in Best, dat voorheen uitgevoerd werd door WBO, 
overgenomen door Lumens. Het is op dit moment onduidelijk wat dat gaat betekenen 
voor ToDo. Een goed en actief jeugdwerk is en blijft nodig.
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5. Wandelpad om de atletiekbaan

De wijk Naastenbest is een wijk met veel groen en we zien dan ook dat er regelmatig 
gewandeld wordt. Een ommetje om de atletiekbaan is een van de mogelijkheden, maar 
over de fietstraat die hier loopt rijdt veel verkeer van/naar Heerbeeckcollege, ZIB en 
verschillende sportverenigingen. 
Samen met de atletiekvereniging en de gemeente hebben we gekeken naar de 
mogelijkheden voor aanleg van een wandelpad langs de fietsstraat. 
Het streven is om dit wandelpad voor de zomer te realiseren. 

6. Nu ook tijdelijke bewoning in de Wilhelminaschool

Na de Muziekschool is nu ook het pand van de Wilhelminaschool leeg gekomen. En 
ook hier heeft de gemeente gekozen voor tijdelijke bewoning. We betreuren het dat de 
gemeente, die al geruime tijd deze ontwikkeling heeft kunnen zien aankomen, opnieuw 
gekozen heeft voor deze noodoplossing i.p.v. te komen met tijdige plannen. In onze 
gebiedsvisie hebben we hier al in 2017 voldoende aanzetten gegeven. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hier in het verleden voor hebt ingeschreven.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.
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