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  Nieuwsbrief
    Special: Een mooie en prettige wijk

In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor een mooie en prettige wijk voor iedereen

Het wandelpad komt er aan.

We hebben net bericht gekregen van de gemeente dat in januari begonnen wordt met de 
aanleg van een wandelpad langs de sportvelden. We zijn blij daarmee. In onze wijk wandelen 
gelukkig nog steeds veel mensen. Een rondwandeling om frisse lucht te pakken, je hondje uit te 
laten en eventueel een praatje te maken. En dan liefst in een mooie omgeving, een parkje of 
een mooie laan. Die zijn er gelukkig in onze wijk. Het wandelpad langs de fietstraat is nodig 
omdat veel wandelaars zich daar niet veilig voelen tussen auto’s en fietsen van twee kanten 
tegelijk. Dat is niet prettig. Een veilig pad hoort bij een prettige wijk. 

Hondenpoep in het Kruispark en ………eigenlijk overal

Een moeder met kleine kinderen klaagt over de poep op de schoenen van haar kinderen steeds 
nadat ze in het Kruispark gespeeld hebben. En terecht. Die stank en het schoonmaken, bah, 
echt heel vervelend!

En het Kruispark is met haar heuveltjes toch echt een speelparkje. En hondenpoep hoort daar 
dus echt niet! En ja het is ook geschikt om door te wandelen met je hond. Dus 
hondenmensen: neem dit nu eens serieus en ruim zelf de poep op met een zakje zoals het 
hoort! Een schoon parkje hoort bij een prettige wijk. 

Versteende en smerige voortuinen

Bewoners klagen dat hun straat die vroeger mooi was nu een smerige en versteende aanblik 
heeft. Omdat meerdere mensen hun voortuintjes verwaarlozen of er een steenterras van 
maken. Tja, uiteindelijk is iedereen natuurlijk baas in zijn eigen voortuintje. Maar het aanzicht 
van de straat wordt toch bepaald door alle voortuintjes tesamen. Dus ja, ook met de 
voortuintje is er een reden om als het kan iets goed te doen. Met een verstandige keuze hoeft 
het niet veel tijd en geld te kosten.  Praat er eens over met de buren, help een ander als die niet
weet hoe het aan te pakken.

Schuttingen en lelijke muurtjes

Op meerdere plaatsen in onze wijk zijn steeds meer schuttingen en muurtjes verschenen aan 
de straatkant. Ze verbergen het groen van de tuinen en maken de straat minder mooi. In de 
nieuwe wijk Schutboom is dat verboden. Daar is alleen een groene haag toegestaan. Maar ook 
op andere plekken roepen we iedereen op om schuttingen en muurtjes aan de straatkant in de 
ban te doen. Laat de passanten gewoon in je tuin kijken of zorg voor een groene haag. Dat is 
prettiger voor passanten en voor je buren.
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Verpauperende schoolpercelen

Ja, en dan hebben we er in de wijk nog twee verpauperende leegstaande schoolpercelen 
bijgekregen. De achterkant van de boeiboorden van het muziekschoolperceel zijn al jaren niet 
opgeschoond en het Wilhelminaschoolperceel versterkt de toch al versteende indruk van dat 
wijkdeel.  Ja, ook de gemeente kan nog een extra steentje bijdragen.  Wij vragen daar al 
geruime tijd naar. Hopelijk dat er binnenkort verbetering komt.

Buurtbudget en prijsvraag?

Wilt u verbetering in uw buurt?  Doe het vooral zelf het eerst?  Maar overleg ook waar nuttig 
met uw buren. Het nieuwe buurtbudget komt er weer aan. Daar kunt u financiële steun krijgen.
Voor de kosten van materialen of planten als het openbaar groen betreft. Zo kwamen de mooie
wilgjes langs de Randweg er. Met buurtbudget. Voor de kosten van een overlegbijeenkomst of 
een feestje om te vieren dat het gelukt is. Het bewonersoverleg kan u zo nodig hierover 
informeren. Maar kijk vooral eerst ook even op:  https://www.gemeentebest.nl/buurtbudget

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Naastenbest                                                                               Uitgave November 2019

https://www.gemeentebest.nl/buurtbudget

