
                                                                       

Nieuwsbrief december 2019

Berichten van de gemeente en de beste wensen voor kerst en nieuwjaar voor iedereen

Veiligheid

Onze wijkagent meldde in onze laatste vergadering dat er in oktober/november maar liefst 5
inbraken/insluipingen zijn geweest in onze wijk.  Dat is veel meer dan normaal. Ze zijn op 
één na allemaal in de avond gebeurd. Niet midden in de nacht of zo. Meestal bij mensen die 
niet thuis waren. Het waren zowel huurwoningen in een rij als vrijstaande koopwoningen. 
Wij willen u niet bang maken maar roepen u toch op:

- Te zorgen voor goed hang- en sluitwerk en dat goed te gebruiken.

- Op te letten of u verdachte personen ziet en als dat zo is dit doorgeven aan de politie 
op telefoonnr. 0900 8844.

- Te overwegen of u in uw buurtje niet toch een Watts App alert groep wilt oprichten. 
De ervaring is dat dat helpt.  Meer informatie daarover vindt u op de gemeentesite 
met de volgende link https://www.gemeentebest.nl/buurtpreventie.

Reconstructie omgeving Tejaterke/Trompstraat

Twee jaar geleden organiseerde de gemeente een inloopavond voor bewoners van de 
Trompstraat, Beatrixlaan, Willem Barendstraat, Helfrichtstraat en Heemskerkstraat over de 
reconstructie van de straten, na voltooiing van het Tejaterke. Door boomwortels waren de 
wegen slecht, de riolering versleten en aanpak was noodzakelijk. De bewoners hadden een 
aantal wensen. Maar in de uitvoering kwam er vertraging.

Nu, eind 2019, is er een nieuw begin gemaakt. Het voorlopig ontwerp, waarbij rekening 
gehouden is met de destijds geuite wensen, is maandag 9 dec gepresenteerd aan een grote 
groep buurtbewoners. Daarin o.a. eenrichtingverkeer, parkeren niet meer aan de kant van 
de straat maar op iets verhoogde parkeervakken, vernieuwing van de riolering, herplant met
nieuwe (kleinere en meer bloeiende) bomen en wijziging van parkeren rond 't Tejaterke.

Ook onderzoekt men de haalbaarheid van duurzame verwarming van sporthal, 
Heydonkschool, Immanuelschool en Tejaterke. Dit zou kunnen met behulp van grote 
warmtecollectoren op de sporthal en een groot ondergronds opslagvat voor warm water.

https://www.gemeentebest.nl/buurtpreventie


 
Na afloop konden er per straat vragen gesteld worden aan de aanwezige ambtenaren en 
opmerkingen/ideeën voor de verdere uitwerking. De uitwerking hiervan zal naar de 
bewoners worden gecommuniceerd.

Kaarten en kienen in het Yejaterke

In het Tejaterke wordt regelmatig gekaart of gekiend door en voor de bewoners van 
Naastenbest. Veel mensen weten dit niet, daarom vermelden we dat hier een keer. U bent 
daar zeer welkom. Het kaarten (rikken) is iedere maandag om 20.00 uur. Het kienen is 
eenmaal per maand, meestal de laatste dinsdag. Dit wordt aangekondigd in Groeiend Best. 
Meer informatie hierover bij de “Buurtvereniging Naastenbest”. De buurtvereniging is al 
ouder dan het bewonersoverleg en doet dit nog steeds. Voor meer informatie: 
j.van.wanrooy@onsbrabantnet.nl telefoon 0499 374048.

Bewonersoverleggen en de gemeente

Dit jaar hebben alle wijken van Best zich beraden over hun Bewonersoverleg samen met de 
gemeente in het project “Samen op ons Best”. Net voor kerst hebben we dit af kunnen 
sluiten en de belangrijkste conclusies waren als volgt:

1. De wijk-bewonersoverleggen zijn in het algemeen nuttig en moeten behouden blijven. 
Wel is verdere verbetering in het functioneren nodig, vooral in de binding van de 
overleggen met de achterban (de bewoners) en in de betrouwbaarheid van de gemeente
als gesprekspartner.

2. Samenwerking van Bewonersoverleggen is nuttig.  We leren ervan en kunnen 
wijkoverschrijdende thema’s aanpakken. Dan kunnen we ook beleidsinvloed hebben. We
gaan daarvoor een proefproject opstarten.

3. Het huidige GOEB, Gemeenschappelijk Overleg Bewonersoverleggen is de goede vorm 
om gesprekspartner van de gemeente te zijn over de organisatie en functioneren van de 
bewonersoverleggen. Daarmee gaan we dus door.

Met deze overwegend positieve conclusies, maar ook verbeteropdrachten voor iedereen 
sluiten we op een gemotiveerde manier het jaar 2019 af. 

Kunstwerk verplaatst

De gemeente meldt ons dat besloten is een kunstwerk (een rij leuk uitziende tonnetjes) van 
het leegstaande schoolperceel in de Emmalaan te verplaatsen naar een andere wijk. Het is 
niet juist dat dit besluit genomen is in overleg met mensen uit andere wijken maar zonder 
overleg met ons en omwonenden. Temeer omdat wij (onder andere in de gebiedsvisie) juist 
aandacht vroegen voor het aanzien op en rondom dat perceel. Maar we misgunnen anderen

mailto:j.van.wanrooy@onsbrabantnet.nl


het kunstwerk niet en hieronder treft u (ingekort) de tekst van de gemeentelijk mededeling 
zoals ons gevraagd is door te geven.

“De Wilhelminaschool staat al geruime tijd leeg en wordt op termijn gesloopt. Op het voormalig 
schoolplein staat een kunstwerk van Frans Coppelmans. De heemkundekring heeft aan de gemeente 
het verzoek gedaan om het kunstwerk te verplaatsen naar het Wilhelminapark. Hierover informeren 
wij u graag. 

De kunstenaar van het kunstwerk op het schoolplein is Frans Coppelmans. Frans heeft een tijdlang in 
Best gewoond in het Wilhelminadorp. Hij maakte meerdere kunstzinnige speeltoestellen voor diverse 
scholen waaronder dit kunstwerk voor de Wilhelminaschool. 

Van oorsprong stond het kunstwerk bij de Wilhelminaschool in Wilhelminadorp. Familie van de 
kunstenaar woont nog altijd bij het Wilhelminapark. Dat is ook de reden voor het voorstel om het 
kunstwerk bij een speelterrein in het Wilhelminapark te plaatsen. 

Een werkgroep met omwonenden van het Wilhelminapark heeft een plan gemaakt voor een nieuwe 
inrichting van alle speelterreinen in het Wilhelminapark. Ze hebben ook voor dit kunstwerk een 
geschikte locatie in het park gevonden. In maart 2020 wordt het kunstwerk daar geplaatst.

Heeft u nog vragen? Bel 14 0499 en vraag naar Mandy Kelly. Zij is bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag. U kunt haar ook mailen. Haar e-mailadres is m.kelly@gembest.nl.”

Minaret bij de moskee

De moskee gaat komend jaar een minaret bouwen. Het moskeebestuur informeerde ons als 
volgt: Er komt geen overlast voor omwonenden. De minaret krijgt geen geluidsinstallatie en 
wordt niet gebruikt voor gebedsoproepen. Hij wordt ook lager dan de omringende 
gebouwen. Maar de gelovigen zijn wel blij dat hun gebouw straks beter herkenbaar is als 
gebedsruimte.

Kerst en Nieuwjaar

Wij wensen alle inwoners van Naastenbest, jong en oud, arm en rijk, christen, moslim of wat 
dan ook, een mooi uiteinde van dit jaar.  Vreugdevolle feestdagen met warmte en blijdschap
voor iedereen en devotie voor de gelovigen. Wij wensen iedereen ook een heel gelukkig jaar 
2020 met een goede gezondheid in vriendschap en vreugde in onze wijk.

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren ?  . Dan horen we graag van u
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