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1. Verstening van voortuinen
Als reactie op onze nieuwsbrief hebben mensen
gemeld dat ze het zo jammer vinden dat veel
voortuinen belegd worden met stenen inplaats van
planten en bloemen. Wij vinden dat ook jammer. En
we dachten daarbij aan Puck van Harten.
Puck heeft misschien wel de meest bloemrijke tuin
van Naastenbest. Al meer dan 40 jaar houdt zij het
vol om die tuin ieder jaar weer te doen schitteren.
Veel passanten aan de Schutboomweg waar zij
woont genieten daarvan.
Met onze complimenten voor dit mooie werk hebben
we Puck met een bloemboeketje verrast. En met
onze wens dat zij dit nog vele jaren mag blijven
doen.

2. Community Art-project
Komende maanden komt er een community art
project in Naastenbest. Dat is kunst voor, door en
met de buurt zelf. Het zijn projecten waarbij
kunstenaars en buurtbewoners samen optrekken,
om kunst te creëren. De Gemeente Best en
Basisschool De Heydonck werken samen met
kunstenaars, bewoners en instellingen in de wijk om
te werken aan verbinding en welzijn in de wijk. Op
een maatschappelijke vraag wordt een creatief
antwoord gegeven.
Het beste uit Naastenbest
Centraal staat een wandeling door de wijk op
zondag 17 januari met diverse dans-, muziek- en
theateroptredens. Deze optredens worden
voorbereid tijdens diverse creatieve workshops.
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De organisatie hoopt dat zowel jong als oud deelneemt aan de creatieve workshops,
iedereen kan zich hiervoor opgeven!
Wil je mee nadenken over deze culturele activiteit? Vind je het leuk om te schitteren
tijdens een presentatie? Kun je lekkere hapjes maken of steek je graag de handen uit
de mouwen door het maken van een mooi decor? Alle buurtbewoners worden
uitgenodigd om een steentje bij te dragen. Meld je aan door een mail te sturen naar
hetbesteuitnaastenbest@bestonderwijs.nl.

3. Aanvang werkzaamheden Trompstraat
De vakanties zijn afgelopen, dus de scholen zijn weer begonnen. Maar, zoals veel
wijkgenoten al gezien zullen hebben, ook de reconstructie van de Trompstraat en
omgeving is nu echt begonnen.
Eind april heeft de gemeente al de bomen langs de betreffende straten laten ruimen. Nu
zijn de graafmachines op het toneel verschenen. Het gedeelte van de Trompstraat
tussen de Prins Bernhardlaan en de Kortenaerstraat is het eerst aan de beurt. De
nieuwe rioolbuizen liggen al klaar.

Al met al gaat de hele reconstructie vele maanden duren, dus de bewoners zijn nog niet
van de onvermijdelijke overlast af. Maar als het klaar is ziet dit deel van de wijk er straks
weer prima uit.

4 . Verslonzing omgeving Beatrixlaan/ Kortenaarstraat?
Van meerdere personen uit deze omgeving vernamen wij dat ze ontevreden zijn over
de kwaliteit van de omgeving: o.a. speel c.q. Groenveldjes. Daarbij wordt de gemeente
genoemd, de woningbouwvereniging en ook de bewoners zelf als veroorzakers.
Wij vragen ons af of dit breed leeft. Als u hierover opmerkingen heeft dan geef ze ons
svp door. Ons mailadres: naastenbest@bewonersoverleg.nl
Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren ? Dan horen we graag van u.
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