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Aardgasvrij?
Als er afgelopen weken één ding duidelijk is geworden is het wel dat ons klimaat 
inderdaad aan het veranderen is. Overstromingen, niet alleen in België en 
Duitsland,maar nu ook in Limburg, hittegolven en bosbranden in Canada en de VS zijn 
tekenen dat het hoog tijd is om iets aan de oorzaak te doen.
Een van de oplossingen is dat Nederland aardgasvrij moet worden. Dat geldt zowel 
voor industrie als huishoudens. Dat betekent een enorme inspanning in de komende 
jaren. En of we het nu willen of niet: het zal ons allemaal raken.

Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedenken en de overheid laten
weten hoe zij over deze energietransitie en energiebesparingen denken. Wat is er 
volgens u nodig, wat zijn uw zorgen en hoe wilt u in het proces betrokken worden.

U hebt nog tot a.s. woensdag 28 juli om hiervoor uw input aan te leveren. Niet uitstellen 
dus, maar meteen even doen: via www.startvragenlijst.nl/best

Het klimaat wacht niet op ons!  

Geslaagd evenement Het beste uit Naastenbest
Was u een paar weken geleden één van de 150 deelnemers aan de Culturele 
wandeling door onze wijk? Dan hebt u vast ook genoten van de diverse optredens op 
het gebied van dans, zang, muziek of kunst. En wellicht hebt u kennis gemaakt met 
mensen die in dezelfde buurt wonen als u. Het enthousiasme van die ca 100 mensen 
(kinderen zowel als volwassenen) die meewerkten was aanstekelijk. We hopen dan ook
dat dit volgend jaar een vervolg krijgt en zullen daar dan ook graag weer aan 
meewerken. 

Rattenoverlast
We hebben er al vaker aandacht aan geschonken in onze nieuwsbrief. Ratten kunnen 
overal in de wijk opduiken. Recent nog hebben getroffen bewoners contact gezocht met
elkaar en met de gemeente. En gezamenlijk hebben ze het probleem aangepakt.
Signaleert u bij u in de tuin een rat? Ziet u ze over de schutting lopen of treft u ze aan in
het achterpad. Aarzel niet, neem contact op met uw buren en schakel de gemeente in: 
indewijk@gembest.nl
Samen snel aanpakken, dat voorkomt erger! 
De oude muziekschool is intussen gesloopt. De bestemming van het muziekschool-
perceel 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.
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Vakantie

Wellicht hebt u er ook een heel corona-jaar naar uitgekeken: de zomervakantie.
De schoolvakanties zijn inmiddels ook begonnen en het weer werkt volop mee. Tijd dus 
om eens helemaal te ontspannen en te genieten.

Als u van huis gaat, denk dan aan de maatregelen die u kunt treffen om te voorkomen 
dat uw huis ongewenst bezocht wordt (zie tips op onze website),

We wensen u een hele fijne vakantie en komen na de zomer graag bij terug. 

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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