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0. Introductie

Na maanden hierbij weer een nieuwsbrief van uw bewonersoverleg. Binnenkort krijgt u 
van ons bovendien een papieren nieuwsbrief in de bus met een enquête. Die gaat naar 
alle woningen in Naastenbest. We doen dit om ons beleid te testen en daarbij ook 
degenen die geen e-nieuwsbrief ontvangen te bereiken.

1. Muziekmiddag

Op 18 augustus in de middag is er in het Tejaterke een muziekmiddag voor alle 
bewoners van Naastenbest. Er treden twee bandjes op, een koor en een buut-spreker. 
Reserveer die datum vast. Vorig jaar was voor die middag veel belangstelling.

2. Groen in de WIjk

Op 21 september is de dag gewijd aan de vergroening van onze wijk. Deze dag wordt 
verzorgt door IVN, de gemeente en het Bewonersoverleg gezamenlijk. In het Tejaterke 
zal dan een overzicht staan van de groenontwikkeling in het verleden, heden en 
toekomst.

Samen met mensen van IVN en de gemeente zal er een rondgang door de wijk 
gemaakt worden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van 
waterberging. Reserveer ook deze dag alvast. Het precieze programma volgt in 
augustus. 

3. Veiligheid

Regelmatig bespreken we de criminaliteitscijfers met onze wijkagent. In 2018 waren de 
criminaliteitscijfers voor onze wijk goed. Minder diefstal en minder vernielingen dan de 
jaren ervoor. Maar dit jaar lijkt het tij te keren. Er zijn weer meer diefstallen uit 
woningen. Samen met de wijkagent wijzen roepen we u op om een “whatsappalert”- 
groep voor uw straat of buurt op te richten. Dat blijkt te helpen. 

Stuur ons een mailtje als u er meer van wilt weten. Ons e-mailadres is 
naastenbest@bewonersoverleg.nl 

Tenslotte nog twee heel andere onderwerpen: 

4. Zelfhulp

In Eindhoven bestaat een stichting die zelfhulpgroepen faciliteert en ondersteunt in en 
om Eindhoven. Ook in Best zijn er een paar groepen actief. Als u zelf, of iemand die u 
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kent baat zou kunnen hebben bij het praten met lotgenoten over problemen op het 
gebied van lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, verslaving, enz. , kijk dan 
eens op de website van het zelfhulp netwerk eindhoven ( www.zelfhulpnetwerk.nl ).

5. Buurtbemiddeling

Kunt u goed opschieten met uw buren? Gelukkig kunnen veel mensen 'ja' zeggen op 
die vraag. Maar soms is dat niet het geval. En kleine dagelijkse irritaties kunnen isoms 
oplopen tot hooglopende conflicten.
Het is beter om conflicten met uw buren te voorkomen. dat allemaal te voorkomen, door
op tijd met de buren te praten. En als u daarbij hulp nodig hebt van mensen die ervaring
hebben, kijk dan eens op de website van het WBO onder 'Buurtbemiddeling' 
( www.wbo.nl ). 
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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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