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Jaarverslag 2016 bewonersoverleg Salderes
Het bewonersoverleg bestond in 2016 uit de volgende personen: voorzitter R. van Vrede,
secretaris mevr. H. Otten, penningmeester J. van der Velde, en W. van den Bergh, B.
Willemsen en mevr. S. van der Velden. Namens politie Best-Oirschot-Son werden de
vergaderingen zoveel mogelijk bijgewoond door T. Vermulst. Door de hoge werkdruk lukte
dat niet altijd. Bij de vergadering in oktober was mevr. I. de Graaff namens de gemeente
aanwezig
Het bewonersoverleg vergaderde in 2016 zes maal, in principe elke twee maanden in
buurthuis ’t Centrum, Spar 4. De vergaderingen zijn openbaar en bewoners worden
aangemoedigd binnen te lopen en vragen te stellen, dit gebeurt ook regelmatig.
Activiteiten
Bij het rondbrengen van de Nieuwsbrief in het najaar wordt extra aandacht besteed aan
eventueel overlast gevend particulier groen, dit bleek mee te vallen.
Door de gemeente werd een veiligheidspakket aangeboden, met onder andere opnieuw een
aantal 30-km stickers. Dankzij een zeer actieve bewoner prijken die inmiddels op een flink
aantal vuilnisbakken, paaltjes en ramen.
Naar aanleiding van klachten over te weinig bladkorven heeft het bewonersoverleg
geïnformeerd naar de mogelijkheid om vanuit het buurtbudget zelf extra korven aan te
schaffen. Dit werd door de gemeente afgewezen omdat dit veel te veel kosten en moeite met
zich mee zou brengen.
Nieuwsbrief en website
Tweemaal per jaar worden huis-aan-huis nieuwsbrieven verspreid om de wijkbewoners
betrokken te houden bij de buurt en hun bewonersoverleg. Van de meldingskaart in de
nieuwsbrief wordt veel gebruik gemaakt, net als van de mogelijkheid via e-mail opmerkingen
en klachten in te dienen. De website bevat o.a. de verslagen van het bewonersoverleg, plus
een duidelijke plattegrond van de betreffende wijk, in verband met verwarring over de
grenzen.
Vergaderingen
Aan de orde zijn o.m. geweest inbreiding van woningbouw in de wijk, parkeer(over)last, de
snelheid van auto’s in woonstraten en voor fietsers gevaarlijke paaltjes op fietspaden.
Op verzoek van het bewonersoverleg heeft de gemeente bij de (overbezette) carpoolplaats aan
de Wilg een bord geplaatst met verwijzing naar de carpoolplaats bij de Willem de
Zwijgerweg.
Buurtbudget
Er is in een straat een buurtbarbecue georganiseerd. Het bewonersoverleg signaleert dat er wel
plannen worden geopperd door bewoners, maar dat de concrete invulling daarvan kennelijk
een te hoge drempel is. Dit geldt met name voor het verwaarloosde jeu-de-boulesveldje bij het
Salderespark.
Samenwerking
Namens het bewonersoverleg vertegenwoordigt R. van Vrede het bewonersoverleg in het
GOEB.
Best, februari 2016

