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1. Voorwoord
De Corona-epidemie heeft de contactactiviteiten van het bewonersoverleg stilgelegd.
Maar we helpen wel bij vragen of bij contacten met de gemeente. U kunt nog steeds bij
ons terecht via mail naar naastenbest@bewonersoverleg.nl of bij een van onze
bestuursleden als u die kent.
Deze week hebben wij weer vergaderd. Via deze nieuwsbrief informeren wij u.
Onze volgende vergadering is op 27 juli. U kunt daar iets inbrengen als u zich vooraf
opgeeft. Dat opgeven is nodig om coronavrij te vergaderen.
2. Muziekmiddag afgelast.
De muziekmiddag die voor 23 augustus gepland stond kan helaas niet doorgaan. We
kunnen dit niet op een coronaveilige manier georganiseerd krijgen. Mochten de
omstandigheden verbeteren dan bekijken we opnieuw of we iets kunnen organiseren en
wat dat zal zijn.
3. Schoolpercelen
De gemeente meldt dat de leegstaande Wilhelminaschool aan de Emmalaan tijdelijk
weer gebruik gaat worden als school. Dit als tijdelijke vervanging voor een ander
schoolgebouw dat gerenoveerd of wellicht geheel opnieuw opgebouwd gaat worden. .
Mogelijk gebeurt dit daarna ook nog gedurende de renovatie/nieuwbouw van weer een
andere school. Pas daarna start het proces om te kijken wat de gemeente met het
pand/perceel gaat doen. Dat kan dus nog enkele jaren duren.
4. Zonnepanelen
Inwoners van Naastenbest die graag zonnepanelen willen, maar daar zelf geen geschikt dak voor hebben kunnen meedoen in een project van Best Energie waarbij een
zonnedak van 352 panelen op het dak van agrarische bedrijf Ad Raaijmakers aan de
Hagelaarweg 25 te Best gelegd gaat worden. Dit project is ingericht volgens de zogenaamde postcoderoosregeling. Zie voor informatie www.best-energie.nl
Reeds langer kan dit ook bij het Zonnepark Welschap. Dat project is al een jaar
operationeel en voor Naastenbest zijn er nog wat panelen beschikbaar. Zie voor
informatie daarover; www.zonneparkwelschap.nl
5. Spoorstraat en stationsgebied.
De bewoners van de Spoorstraat hebben bereikt dat de bewoners vroegtijdig betrokken
worden bij de ontwikkeling van het stationsgebied. Het gaat vooral over de gronden aan
de andere kant van het spoor en de verwachting is dat over 4 jaar de eerste steen de
grond in gaat.
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De bewoners ijveren voor een betere veiliger Spoorstraat en een mooier beter
onderhouden tunneldak met een soort wandelpark. De bewoners hebben daarvoor ook
buurtbudget-aanvragen ingediend, waarvan de meeste gehonoreerd zijn.
6. Buurtbudget
Het buurtbudget is nog lang niet opgebruikt. U kunt nog aanvragen indienen. Als u
wensen hebt om iets te verbeteren of om samen met buren iets te organiseren dat u
helpt in deze moeilijke tijd dan grijp de kans die het buurtbudget u biedt. Het aanvragen
is niet moeilijk. Zie: https://www.gemeentebest.nl/subsidies

nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.
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