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Voor alles willen we al onze lezers het beste wensen met de moeilijke coronaperiode 
waar we nu weer ingaan. Blijf in de eerste plaats zelf gezond en zorg dat u niemand 
besmet, dan zijn we hopelijk weer snel uit deze periode van afzondering. 
Onze wijk is ruim en groen. Maak er gerust een wandeling in de buurt. Dan is de lock- 
down beter te verdragen. Als u de 1,5 meter goed aanhoud is dat de veiligste buiten-
activiteit die nu mogelijk is. 

1. Seniorenwoningen/schoolpercelen 

Op de raadsavond van 7 december a.s. zal de voorgestelde wijziging bestemmingsplan 
voor het oude muziekschoolperceel behandeld worden. Het voorstel behelst dat er  
maximaal 7 huurwoningen gebouwd mogen worden met een maximale nokhoogte van 
10 meter (een stuk hoger dan de omliggende woningen), met behoud van groen. 
Volgens de gebiedsvisie Naastenbest 2017 zouden hier seniorenwoningen moeten 
komen. Wij willen de wethouder houden aan de toezegging die hij op de gebiedsvisie-
nabespreking deed aan 85 buurtbewoners. We zullen daarom in de raadsvergadering 
inspreken en vragen om prioriteit voor seniorenwoningen op dit perceel.

2. De bladkorven staan er weer

Als de eerste herfstblaadjes vallen komen de
bladkorven tevoorschijn. De toewijzing gebeurd in
overleg met het bewoners-overleg. Eind vorig jaar
ontvingen wij 2 verzoeken voor een extra bladkorf: in
de Zoutmanstraat en bij de Heydonkschool. Beide
verzoeken zijn gehonoreerd. Dat betekent dat er dit
jaar 18 bladkorven zijn, verspreid over de wijk. Op
onze website vindt u onder Wijkinformatie - Afval
informatie over de locaties.                                             De nieuwe bladkorf aan de Zoutmanstraat
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Als de korf vol is, bel dan de gemeente, dan wordt hij weer geleegd.
De korven zijn alleen bestemd voor bladafval, dus het dringende verzoek om er geen
snoeiafval (zoals helaas ook op deze foto) in te gooien.

3. Het beste uit Naastenbest

Onder deze titel zal er 17 januari een culturele wandeling door de wijk
zijn met ontmoetingen en optredens in o.a. het Tejaterke en de
Heydonck school. Komende maanden zijn er workshops dans, muziek,
theater en hapjes maken. Het gaat allemaal coronaveilig. Heeft u
belangstelling om mee te doen, meldt dit dan op: 
hetbesteuitnaastenbest@bestonderwijs.nl  

 

4 . Omgevingsvisie Best.

Op de Raadsagenda staat ook de omgevingsvisie Best.  Dit document geeft de 
beleidsvoornemens van de gemeente weer op vele punten: wonen, leefomgeving, 
economie en ja, ook wijken, nieuwe en bestaande. Bij bestaande wijken gaat het over 
herstructurering, vergroening en verduurzaming. In het Wilhelminadorp zal gestart 
worden met het opstellen van een integrale wijkvisie.  Naastenbest was in 2017 een 
voorloper met de gebiedsvisie. 

5 . Geen zwerfvuil in de wijk

Onlangs werd er een compleet bed-onderstel op een speelveldje gedumpt.  Zoiets 
gebeurt in onze wijk gelukkig maar heel zelden. Maar wel zie je regelmatig een leeg 
blikje, flesje of doosje en dat vooral langs de doorgaande paden en straten. Gelukkig 
zijn er (naast de gemeente) ook bewoners die zoiets opruimen. Enkelen doen dat zelfs 
regelmatig. Wij wisten dit van de familie van de Ven. Die maken in het 
Frisopark/Kruispark regelmatig een opruimrondje. En Francien de Leest doet datzelfde 
langs o.a. de Spoorstraat. Wij waarderen dit zeer. Met een bloemetje van ons en hun 
grijpstokken ziet u hen op de foto. Bedankt voor dit goede werk voor onze wijk!
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