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1. Wandelroute door Naastenbest
De corona-maatregelen zijn per 1 juli verder versoepeld, maar nog steeds is er kans op 
besmetting en dus gelden er ook nog een aantal beperkingen. Maar een rondwandeling
door de eigen wijk behoort zeker tot de veilige mogelijkheden.
Onze wijk heeft gelukkig ook nog steeds haar groene karakter kunnen behouden. Voor 
ons reden om een groene wandelroute door de wijk uit te brengen. U vindt die op onze 
website naastenbest.bewonersoverleg.nl
De route voert ook over het nieuwe wandelpad langs de atletiekbaan.
We zijn benieuwd naar u reacties. 
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2. Rattenoverlast
Een bewoner meldt ons dat er in hun buurt ratten zijn gesignaleert. Aangezien ratten 
allerlei ziektes kunnen overbrengen en niet vanzelf verdwijnen is optreden noodzakelijk.
Wat kunt u doen als er bij u in de buurt ratten gesignaleert worden: 

1. Neem contact op met uw buren en informeer of zij de ratten ook gezien hebben 
of er sporen van hebben gevonden. 

2. Probeer gezamenlijk om erachter te komen wat de oorzaak is van de 
aanwezigheid. Is er ergens in de buurt een gunstige nestel-omgeving? Waar 
vinden de ratten eten? Denk aan vogelvoer, volieres, konijnenhokken, enz. 

3. Neem gezamenlijk maatregelen om de ratten te bestrijden. Zorg dat er geen 
voedsel voorhanden is, zet een of meerdere rattenvallen (zijn bij de gemeente te 
leen). 

4. Neem zonodig een deskundige in de arm. Denk er wel aan dat dat kosten met 
zich mee brengt, die u onderling zult moeten dragen. 

5. Informeer ons, zodat we weten waar in onze wijk het probleem speelt. 

3. Wij wensen alle bewoners een fijne vakantie
Misschien blijft u dit jaar in eigen land, of u kiest toch voor de geplande buitenlandse 
bestemming, nu dat weer kan. Of u blijft gewoon thuis deze maanden. Hoe dan ook, we
wensen alle bewoners in Naastenbest van harte een goede en gezonde vakantie!  

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