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1. Corona en welzijn
Corona en lockdown hebben veel nare gevolgen voor de mensen in onze wijk. Er is
veel ongemak en verdriet. Elkaar helpen blijft belangrijk. Maar in de lockdown zijn
contacten extra moeilijk. U weet toch dat u zo nodig terecht kunt bij Bestwijzer?
Gevestigd op Zonnewende 73 met email info@bestwijzer.nl of telefoon 0499 770 100.

2. Veiligheid en autobranden
Met nieuwjaar zijn vier auto’s in brand gestoken, waarvan drie in onze wijk en eén in de
naastgelegen wijk. Is dat toeval? De politie onderzoekt het, maar heeft nog geen
antwoorden. Mogelijk is er verband tussen een of meer branden. De politie vraagt om
mogelijke tips door te geven op 0900 8844 of op misdaad anoniem telefoon 0800 7000.
Over het hele jaar 2020 is er voor Naastenbest in vergelijking met voorgaande jaren:
- een toename geweest van vernielingen
- een afname van fietsendiefstallen (gevolg van verbeterde situatie bij het station)
- een ongeveer gelijkblijvend aantal woninginbraken.

3. Sloop muziekschool in maart
De voorbereidingen voor de sloop van de
voormalige muziekschool zijn begonnen. Een
kunstwerk op dit perceel gaat verhuizen naar
het Kruispark en een boom wordt gekapt.
Zoveel mogelijk ander groen wordt behouden
en voor tijdelijk is de aanleg van een
bloemenveldje ingepland. De sloop van het
gebouw is voor maart gepland en wij hopen dat
er in maart ook een positief besluit van de
gemeenteraad is voor “seniorenwoningen met
doorstroming” op dit perceel.
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4. Hondenpoep
Een lezer stuurde ons een foto met een
hondendrol midden in een klimrek voor
kinderen.
Ze roept alle hondenbezitters op om dit
toch echt niet zo te laten liggen. Zorg
voor een zakje en raap het op! We willen
toch geen hondenpoep op schoenen,
kleren of handen van kinderen? (en
trouwens ook niet van volwas-senen).
Naast het ZIB is ook nog een
uitloopveldje waar honden los mogen
lopen. Maar ook daar moet de poep
opgeruimd worden.

5. Vaccinatiepost in de sporthal
Het laatste nieuws: er komt tijdelijk een vaccinatiepost van de GGD in de sporthal.
Vanaf medio februari zullen hier de eerste corona-vaccinaties gezet kunnen worden. De
toegang is waarschijnlijk aan de achterzijde, want op dit moment wordt de Beatrixlaan
onderhanden genomen i.v.m. het vernieuwen van het riool en de herinrichting van de
straat. Rond 't Tejaterke zijn de werkzaamheden al gedeeltelijk afgerond.
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