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In deze nieuwsbrief informeren we u over een nieuwe AED die in onze wijk geplaatst zal 
worden, de mogelijkheden voor Seniorenwoningen in de wijk en een oproep voor een 
garagesale.  

Een extra AED voor Naastenbest 

Een AED is het apparaat waarmee mensen gereanimeerd worden bij een hartaanval. In 
Naastenbest zijn er al drie en binnenkort gaat daar de vierde bijkomen. Mede dankzij de 
inspanningen van onze wijkbewoner Gerrit Zwep die het Rode Kruis overhaalde 8 AED’s aan 
Best te schenken.

De nieuwe AED komt in de Voetboog. De huidig AED’s zijn op of bij de volgende plekken, (1) 
't Tejaterke, (2) bij de moskee, (3) In de Vendelier. Omdat er ook nog AED's zijn bij het station 
en bij het nieuwe gezondheidscentrum Best West is hiermee Naastenbest goed gedekt.

Meer hierover kunt u vinden op de website van de Stichting Hartslag Best. Deze Stichting 
regelt ook dat deskundige mensen uit de nabijheid opgeroepen worden als er een slachtoffer 
is. Wilt u ook zo’n deskundige vrijwilliger worden? De Stichting is blij als u zich bij hen opgeeft 
voor een (gratis) kursus.

Seniorenwoningen 

Voor het muziekschoolperceel kwam de gemeente, ondanks veel protesten uit de wijk, toch 
met een bestemmingsplanvoorstel voor 14 inplaats van 7 woningen. Volkomen anders dan wat 
in de gebiedsvisie die met zoveel inbreng vanuit de wijk gemaakt is, overeengekomen was. En 
met een opzet conform de gedachten van Best Open waarmee het door de wijk gevraagde 
seniorenhofje onmogelijk gemaakt wordt.

Vanuit de wijk zijn daarop 12 bezwaren (zienswijzen) ingediend, dat is veel. De meeste 
indieners wensen minder woningen en een minder hoge en minder grote bebouwing. Met 
goede argumenten zoals de overlast die zal ontstaan voor omwonenden en de afbraak van de
groene wandelfunctie in en langs het kruispark. De wethouder heeft al die bezwaren 
ongegrond verklaard. Langs het kruispark mag dan een gebouw komen dat aanzienlijk hoger 
is dan alle woningen er rondom heen. De argumenten voor dat ongegrond verklaren vinden 
we flinterdun en soms onjuist.

In de raadsvergadering van 14 oktober kregen we best veel bijval van raadsleden die stelden 
dat de gemeente beter met omwonenden moet samenwerken en niet ongegrond bezwaren 
mag afwijzen. Misschien komt daar wat uit. Er waren ook raadsleden die liever het hele project
nu stop wilden leggen en later (na de verkiezingen) een nieuwe start maken. Maandag a.s. 
gaan de raadsleden hierover in discussie. Daarna weten we meer.

Wij blijven ons inzetten voor seniorenwoningen met behoud van groen. 

U kunt de door ons ingediende zienswijze vinden door te klikken op deze link. U kunt de nota 
met de afwijzingen van de gemeente vinden onder deze link. 
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Voor het schoolperceel aan de Bernhardlaan zijn de berichten gunstiger. De 
woningbouwvereniging is daar conform gebiedsvisie begonnen met een opzet waren 
merendeels seniorenwoningen gebouwd gaan worden. Wellicht ook een kleiner aantal 
starterswoningen. Maar die dan naast (en niet boven) de seniorenwoningen. De 
woningbouwvereniging wil een klankbordgroep van bewoners oprichten om de besluitvorming 
te begeleiden.

Wij houden u op de hoogte en melden ons als dat nodig is in Groeiend Best. Laat als u 
wensen of bezwaren heeft dat ook zelf aan de gemeente weten, want deze wethouder van 
Best Open staat niet echt open voor het bewonersoverleg.

Garagesale? 

Een van onze lezers stelde voor om komend voorjaar een garagesale te organiseren in 
Naastenbest. Het zal tegen die tijd vanwege corona waarschijnlijk wel kunnen. Maar 
spreekt dit de wijkbewoners aan? We willen dat graag van tevoren weten!

Stuur ons svp een mailtje als u dit leuk vind (of ook als u het juist niet leuk vind) zodat 
we weten of het nuttig als we onze schaarse vrijwilligerstijd hieraan gaan besteden. 

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

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Naastenbest                                                                                    Uitgave Feb 2022

https://naastenbest.bewonersoverleg.nl/
mailto:naastenbest@bewonersoverleg.nl

