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Wij zijn er voor u!
Het Bewonersoverleg werkt aan verbetering van de leefbaarheid in onze wijk. Wij
helpen ook in de contacten van bewoners met de gemeente en bewoners onderling.
Hoe kunnen we contact hebben?
Vier maal per jaar sturen we een korte e-mail nieuwsbrief uit om u te informeren. Krijgt u
die nog niet? Geef u dan even op bij naastenbest@bewonersoverleg.nl.
Mail ons ook als u vragen of opmerkingen hebt.
Wat doet het Bewonersoverleg?
We werken aan wijkverbetering en aan betere contacten in de wijk. Vaak helpen we
bewoners in de contakten met de gemeente en pleiten voor hun wensen of klachten.
Onze grotere projecten de afgelopen tien jaar waren:
2017-heden: Gebiedsvisie Naastenbest.
Met Gemeente en Woningbouwbedrijf samen. Seniorenwoningen, vergroening en
duurzaamheid en veiligheid als prioriteiten voor onze wijk benoemd.
2011-heden: Organiseren van contactbijeenkomsten.
Speeltuinenfeest (2011), Minicamping (2013-2018), Nazomerborrel (2015-2017) en
Muziekmiddag (2018, 2019).
2013-2018: Buurtbudgetten.
Informatie aan bewoners. Stimuleren en ondersteunen van concrete aanvragen.
2010-2015: Schakelplein
Verbeterde verkeersentree in de wijk. Groenplein Schakel in de Bernhardlaan.
2008-2010
Renovatie van alle speelvelden en groenpercelen in de wijk.
Wat vind u van ons? Vul de enquête achterop in.

Muziekmiddag
Zondag 18 augustus 2019 om 13.30 uur
Locatie: Foyer Tejaterke
m.m.v. Duo Bach en Broccoli
Wichard de Benis
Trio John Desmares

Voor alle bewoners van Naastenbest e.o. Entree + koffie/thee gratis
Organisatie: Bewonersoverleg. Komt u ook?
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Enquête over Bewonersoverleg, kruis aan wat u ervan vindt.
Wat vind u van ons?
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Veiligheid verbeteren
Overlast verminderen
Contacten tussen bewoners verbeteren
Meer of beter groen in de wijk
Seniorenwoningen en doorstroming
Kleinere woningen voor jongeren
Duurzame woningen
Vul zelf in:

Wat willen we wel en niet in onze wijk
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Bewoners helpen in het contact met de gemeente
De gemeente adviseren over wat de wijk nodig heeft
Contacten tussen bewoners bevorderen
Vul zelf in:

Wat zijn belangrijke onderwerpen voor onze wijk
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Het bewonersoverleg is overbodig
Het is goed dat er een bewonersoverleg is
Het bewonersoverleg is goed bezig
Vul zelf in:

Wat moet het bewonersoverleg wel en niet doen
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Meer hoogbouw in de wijk
Meer bovenwijkse voorzieningen
Betere contacten in de eigen buurt
Vul zelf in:

Heeft u nog opmerkingen? Schrijf ze hieronder.

Stop de enquête in de bus bij een van de leden van het bewonersoverleg of mail het
naar naastenbest@bewonersoverleg.nl
Mat de Vaan: J. van Brakelstraat 2
Herman Wester: J.P. Coenstraat 27
Wim Costongs: W. Schoutenstraat 7
Frans den Dekker: Kruisparkweg 61
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Sjef van Gastel: M. de Ruijterstraat 62
Rob Schroevers: Paulus Potterstraat 9
Jan Gordon: Vendelier 60
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