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1.  Voorwoord

De corona-epidemie heeft gevolgen voor iedereen in onze wijk. Wij wensen al onze 
bewoners sterkte met het ongemak en verdriet dat het oplevert.
Deze nieuwsbrief informeert u over wijzigingen in ons programma en de situatie in de
wijk. 

2. Wijzingen vanwege de corona-uitbraak

De gemeenteraadsbespreking over het muziekschoolperceel is op 16 maart niet 
doorgegaan. Een nieuwe datum daarvoor is nog niet bekend. We houden u op de 
hoogte.
Het project voor de stationsomgeving gaat bij de gemeente wel door. De bewoners-
werkgroep Stationsstraat blijft dat ook volgen en waar mogelijk in participeren.

De maart-vergadering van het BON, inclusief spreekuur, is ook niet doorgegaan. Ook
hier is nog geen nieuwe datum vastgesteld.
U kunt voor vragen wel nog steeds bij ons terecht. Dat kan via mail naar 
naastenbest@bewonersoverleg.nl of bij een van onze bestuursleden als u die kent.

3. Het is rustig in de wijk

Het is bijzonder rustig in de wijk. Dat is ook nodig vanwege het besmettingsgevaar. 
Wij roepen iedereen op om in die rust toch met elkaar in contact te blijven. En elkaar 
te steunen waar dat nodig en mogelijk is.
Dankzij de rust is het ook goed mogelijk om in de wijk een “frisse neus te halen”. Er 
is genoeg plaats in onze brede straten en plantsoenen om voldoende afstand te 
bewaren. Ook op het nieuwe wandelpad langs de sportvelden kan dat goed. Dat pad
loopt vanaf het ZIB, langs de ToDo, richting de Tamboerije.

4. Buurtbudget

De gemeente heeft vier aanvragen voor buurtbudget goedgekeurd voor onze wijk. 
Twee aanvragen zijn voor een buurtbarbecue. We hopen wel dat ze door kunnen 
gaan.
De andere aanvragen betreffen de aanschaf van zakjes voor de 
“depodogs”(dispensers waaruit een zakje voor hondenpoep getrokken kan worden) 
en de aanschaf van 30 km stickers voor de Spoorstraat.
Met deze aanvragen is een bedrag van ca € 2.000 euro besteed. Dat betekent dat er
nog ca € 3.000 over is voor nieuwe aanvragen. Dus als u een idee heeft waar u en 
uw directe omgeving plezier van kunnen hebben., aarzel dan niet. Meer 
bijzonderheden vindt u op de gemeentelijke website, of op de website van het 
bewonersoverleg

 

Het bewonersoverleg Naastenbest bestaat uit deze personen
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