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Corona voorbij?
Gelukkig zijn we nu in de fase dat er weer veel meer sociale contacten en fijne
activiteiten mogelijk zijn. Wij wensen u daar veel plezier mee. Denk daarbij ook aan uw
contacten in de eigen buurt en vernieuw ze, als die door corona zijn blijven liggen.
En kijk ook eens serieus naar het cultureel evenement Het beste uit Naastenbest
hieronder. Dit wordt echt een heel leuke en mooie activiteit voor iedereen die ook eens
aan iets in de eigen wijk mee wil doen!
Cultureel evenement Het beste uit Naastenbest
Het wegens Corona uitgestelde culturele evenement staat nu voor 4 juli gepland. Het
wordt een programma met muziek en dans en kunst. De bezoekers wandelen in kleine
groepjes langs de verschillende activiteiten in o.a.:
 het Tejaterke (expositie, dans en musical)
 de Heydonckschool (dansgroep en theatergroep)
 de Sporthal (muziek).

Allemaal uit onze eigen wijk! U kunt meer zien en zich opgeven op de website:
https://hetbesteuitnaastenbest.nl/
Men zoekt ook nog steeds vrijwilligers om te helpen.
Woningbouw in de wijk
De zomer nadert en daarmee ook het tijdstip dat ook het schoolperceel aan de
Bernhardlaan (Platijn) vrij komt. Die school verhuist immers naar de nieuwe wijk
Dijkstraten.
In de gebiedsvisie Naastenbest wordt ook daar voor seniorenwoningen gepleit,
hoofdzakelijk huurwoningen. Wij hoorden dat de gemeente inderdaad hierover in
gesprek is met de woningbouwverenigingen. In die gesprekken gaat het ook over
mogelijkheden om grote woningen te splitsen. Bij die gesprekken zijn tot heden het
bewonersoverleg, omwonenden of huurders niet betrokken.
Het leegstaande schoolperceel aan de Emmalaan blijft voorlopig in de leegstand als
overloopruimte (denk bv. aan renovatie van een ander schoolgebouw ergens in Best).
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De oude muziekschool is intussen gesloopt. De bestemming van het muziekschoolperceel wordt pas in december weer in de gemeenteraad besproken. Op de kritische
brief die we hierover aan het college van B&W schreven is geen antwoord gekomen.
Stationsgebied en Spoorstraat
Het eerste ontwerp voor dit gebied is gepubliceerd in het ED en Groeiend Best. We
nemen aan dat u dat gezien heeft. Bewoners van de Spoorstraat hebben gemeld dat ze
de geplande bouw te hoog en te massaal vinden. Ze hebben daarover ook ingesproken
in de gemeenteraadsvergadering.
Vernieuwing Oirschotseweg
Er is flink gewerkt en de meesten van ons hebben de extra verkeersoverlast ervaren.
Maar de eerste fase: de rotonde op de kruising van de Oirschotseweg met de Bernhardlaan krijgt inmiddels duidelijk vorm. Een 13 jaar oude wens van het Bewonersoverleg
wordt dan vervuld. Onze verwachtingen zijn positief en dat geldt ook voor het volgende
deelstuk van dit project.
Beatrixlaan/Trompstraat
De vernieuwing van dit wijkdeel is klaar en de Beatrixlaan, die het laatste aan de beurt
was, is weer open voor alle verkeer. Het is een flinke verbetering. En op initiatief van
bewoners gaan de twee speelveldjes die bij de woningen aan de Beatrixlaan horen ook
nog een opknapbeurt krijgen.
Reageren?
Wij ontvangen uw reacties op deze nieuwsbrief, of uw vragen betreffende de wijk graag
op naastenbest@bewonersoverleg.nl
Meer informatie is te vinden op onze website: naastenbest.bewonersoverleg.nl
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