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16 oktober: "Het beste van Naastenbest"

Op zondag 16 oktober kunt u weer actief meedoen of gewoon meewandelen met deze tweede 
wandeling door de wijk. 

De eerste keer hebben veel mensen plezier gehad bij deze verrassende cultuurwandeling 
waarbij onderweg o.a. zang, dans en sportiviteit te zien was.
Nu worden vooraf ook nog poëzieworkshops gegeven voor wijkbewoners en kinderen van de 
Heydonkschool. Op maandag 10 oktober kunnen kinderen met hun ouder/verzorger meedoen 
met een workshop en op dinsdag 11 oktober in de avond om 20.00 uur kunnen wijkbewoners 
meedoen. 

Alle workshops en ook de start en afsluiting van de wandeling op 16 oktober vinden plaats op 
de Heydonkschool.
Iedereen is van harte welkom en het deelnemen is gratis.

Komt u ook? Schrijf dan in via www.hetbesteuitnaastenbest.nl 

 
Tunneltje naar Heivelden is verfraaid met muurschildering

Het wat desolate fietsers- en voetgangerstunneltje naar Heivelden (aan het einde van de 
Schutboomweg) heeft (mede op ons verzoek) mooie en toepasselijke muurschilderingen 
gekregen. Het is nu veel prettiger om hier doorheen te gaan. Vanuit het centrum/station is dit 
een veiliger en ook kortere weg naar Heivelden dan de Oirschotseweg en de rotonde. 

We bevelen dit tunneltje zeer aan om te gebruiken. Aan de overkant ligt een mooie plas met 
veel groen, kikkers en waterlelies.
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Wooncomplex op muziekschoolperceel

Op het perceel van de voormalige muziekschool worden 12-14 woningen gepland in de drie 
bouwlagen, waarvan de bovenste de kaplaag is. Volgens het bestemmingsplan wordt e.e.a. 
max. 10 meter hoog. Het project zal middels een prijsvraag door de gemeente gegund worden. 
Op dit moment er is contact geweest met de projectgroep die dit voorbereid en we hebben 
daarbij aangedrongen op het betrekken van de omwonenden, middels een omgevingsdialoog, 
vóórdat de gunning plaats vindt, omdat we daarna geen effectieve invloed meer uit kunnen 
oefenen. We houden U op de hoogte. 

Opvang Oekrainers in deschool langs de Bernhardlaan

Door het voortduren van de oorlog zullen de vluchtelingen uit Oekrainie langer in de school 
blijven dan gepland. Ze willen daarom graag meer contacten in de omgeving hebben en 
hebben een ontmoetingsbijeenkomst met koffie georganiseerd. Die is intussen geweest.

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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