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1. Muziekschoolperceel
Op maandag 16 maart om 20.00 uur wordt in de gemeenteraad het B&W voorstel
voor de toekomst van het muziekschoolperceel behandeld. Burgers zijn hierbij
welkom, ook omwonenden en zeker ook degenen die het gebiedsvisie-voorstel voor
seniorenwoningen en groen een warm hart toedragen. Het BON zal dat gebiedsvisievoorstel verdedigen.
Het B&W voorstel is dat er een rijtje van 7 huurwoningen voor het middensegment
gebouwd worden, met aan de buitenkant groen en parkeerplaatsen. Er staat (nog?)
geen prioriteit voor seniorenwoningen bij. Het BON heeft spreekrecht gevraagd en
zal wel voor die prioriteit gaan pleiten. Als u interesse heeft dan kom! De raadsleden
vinden het prettig als wijkbewoners zich op hun bijeenkomst laten zien en tonen wat
er in de wijk leeft. Als u de stukken vooraf wilt inzien dan mail ons en dan sturen wij u
die toe.

2. Stationsomgeving
De gemeente is begonnen met de analyse voor een transformatie van de
stationsomgeving. Het is duidelijk dat dit een ingrijpend project wordt waarin
bebouwing, verkeer en ook groen sterk kunnen veranderen. In Het Eindhovens
Dagblad werd Best zelfs genoemd als voorbeeld voor hoogbouw met kantoren en
woningen over de tunnelbak heen.
Bewoners van de Spoorlaan hebben hierover overlegd. Op de Raadsavond van 3
februari hebben ze ingesproken en dat heeft indruk gemaakt op de raadsleden. Er is
nadien mailcontact geweest tussen hen en de wethouder. De toezegging is gedaan
dat zij geïnformeerd worden en dat zij vooraf hun wensen en suggesties kenbaar
kunnen maken. De groep Spoorstraat werkt hierin samen met het bewonersoverleg.

3. Muziekmiddag 2020
Ook dit jaar organiseert het BON in 't Tejaterke weer een muziekmiddag voor de
inwoners van Naastenbest. Dat is dit jaar op zondagmiddag 23 augustus. Het is altijd
een gezellige middag met mooie muziek en leuke contacten. We zijn bezig de
afspraken erover met twee orkestjes vast te leggen. Reserveer deze zondagmiddag
vast in uw agenda.
4. Wandelen in de wijk
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De gemeente is begonnen met de aanleg van het beloofde wandelpad tussen de
sportvelden en de Ringweg. Wandelaars hoeven in de toekomst dus niet meer op de
voor wandelaars onveilige fietsstraat aldaar te lopen. Het wordt nu mogelijk om een
flinke wandeling te maken van de ene kant van de wijk naar de andere kant en
daarbij (bijna) steeds op straten met een groen uitstraling te blijven. De wandeling
komt ook langs het hondenlosloopveldje bij het ZIB. Op onze website kunt u route
zien op de kaart van Best. Het enige stukje dat nog versteend is op deze
rondwandeling is het stukje Emmalaan dicht bij de spoordijk. Mogen we de
hondenbezitters nog eens vragen om ook op deze route hun hondenpoep niet in
speelveldjes of plantsoentjes achter te laten?
5. Omgeving Tejaterke
De renovatie van de straten en het groen in deze omgeving komt steeds dichterbij.
De gemeente heeft de gegevens uit de bewonersbijeenkomst verwerkt en zal nu snel
de uitvoering gaan voorbereiden. Veel groen, bestrating en riolering zal worden
vernieuwd. Er zijn (beperkte) verbeteringen in verkeer en parkeren. Dat is daar een
lastig punt, mede door de drukte vanuit de voorzieningen als sporthal, scholen en
Tejaterke. De gemeente heeft ook ideeën voor een “warmtenet” aldaar. Met
zonnecollectoren op de sporthal en een grote ondergrondse warm-waterbuffer zullen
dan deze utiliteitsgebouwen en enkele huurwoningen verwarmd worden. U heeft vast
over dit idee in Groeiend Best gelezen.
6. Tunneltje, kunstwerk en vleermuiskast
Het BON heeft in overleg met wethouder Dijkhoff gekeken naar het fietstunneltje
onder de Ringweg door naar Heivelden. Dat tunneltje ligt er nogal desolaat bij.
Ingewaaid vuil en blad hoopt zich daar op. Het tunneltje zal daarom extra aandacht
krijgen in het periodieke onderhoud. De wethouder gaat ook bekijken of er budget
gevonden kan worden om de vieze graffiti in het tunneltje te vervangen door
“publieksvriendelijke grafitti”. Dit bracht ons ook op het idee om de tunnelingang aan
te bevelen voor het kunstwerk “Geknakt”. Dat staat nu nog op de speelplaats van de
oude muziekschool. Het moet daar weg en de “geknakte” Schutboomweg door het
tunneltje leek ons wel een geschikte plaats. Laat het ons horen als u hier een mening
over heeft. Het kunstwerk zou natuurlijk ook naar het Kruispark kunnen.
In dat Kruispark is intussen al een vleermuiskast verrezen op een gladde paal. Hebt
u het al gezien? Echt mooi vinden we hem niet maar als vervanging van een
vleermuisnest in de oude muziekschool schijnt hij wel nodig te zijn.
Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren ? Dan horen we graag van u.
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