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Beste mede-buurtbewoners; 

De feestdagen zijn achter de rug en de meeste goede voornemens zijn al weer vergeten. De leden 
van het het Bewonersoverleg Salderes houden graag één voornemen overeind: het behartigen van 
de belangen van buurtbewoners uit de wijk Salderes!  
 Wellicht staan ons de komende maanden nog heel wat winterse dagen te wachten. Daarom in dit 
nummer aandacht voor een aantal zaken die met veiligheid en welzijn in deze donkere maanden te 
maken hebben. 
 
Achterpadverlichting. 

Jaren geleden maakte het BO zich sterk voor verlichting in de achterpaden van onze wijk. De ge-
meente verleende subsidie om dat te realiseren. Veel bewoners brachten speciale armaturen aan 
in brandgangen en achterpaden en maakten daarmee de wijk veiliger. De subsidieregeling is in-
middels verleden tijd maar: de lampen zijn inmiddels aan het eind van hun levensduur en gaan 
kapot. De lampen waar het om gaat zijn duur en niet te koop voor particulieren. Jammer. Gelukkig 
is er een alternatief. Voor nog geen 5 euro is de zogenaamde adaptor van B22 naar E27 te koop. 
Daarmee is het mogelijk om een gewone lamp te plaatsen in de ‘gemeente-armatuur’ Dit product is 
o.a. bij Lampdirect.nl te koop ( art. AL207308). Achterpadverlichting is een goed idee in het kader 
van inbraakpreventie! 
 

Verlichting in achterpaden en brandgangen verhoogt de veiligheid! 
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Veilig parkeren. 

Er blijven klachten komen over het parkeren in onze wijk. Niet vreemd als je bedenkt dat veel ge-
zinnen inmiddels twee of drie auto’s hebben. Daar is met bouw van onze wijk geen rekening mee 
gehouden! Niet alle klachten zijn terecht: bedrijfsbusjes mogen geparkeerd worden in de wijk (vaak 
hebben deze busjes een waardevolle inhoud en wil de eigenaar zicht houden op zijn bezit) net als 
een camper die dagelijks gebruikt wordt. 
 In bochten parkeren is meestal toegestaan als er geen kruisingsvlak wordt geblokkeerd. Het is 
wenselijk te voorkomen dat een auto in het donker een gevaarlijk obstakel wordt voor andere ver-
keersdeelnemers. Houd rekening met de mogelijkheid van vrije doorgang voor hulpdiensten en 
voorkom parkeren op het trottoir. In de veel gevallen is er een alternatief plekje te vinden om veilig 
te parkeren in onze wijk, soms een klein eindje verder dan vlak voor de voordeur!  
 
 

 
 
Vogels, ratten en vliegende ratten. 

Wij ontvingen in de zomer berichten met betrekking tot overlast van ratten in onze wijk. Het is be-
langrijk om overlast van ongedierte te melden bij de gemeente, echter: pas als er echt sprake is 
van een plaag zal de gemeente actie ondernemen. Het is dus zaak dat bewoners zelf hun verant-
woordelijkheid nemen waar het gaat om voorkomen van overlast. In deze wintermaanden is het 
belangrijk om verantwoord om te gaan met het voeren van vogels! Wilde vogels kunnen best wat 
extra voer gebruiken in de winter en vogels voeren is gewoon leuk om te doen! Hoe voorkom je dat 
ongedierte er met je vogelvoer vandoor gaat? Voer is bedoeld voor kleine vogels zoals mezen, 
mussen en roodborstjes. Niet voor duiven en kraaien; vogels die al snel tot overlast leiden. 
Wettelijk is het eigenlijk niet eens toegestaan om duiven (‘vliegende ratten’) te voeren. 
Het is al helemaal niet de bedoeling dat ratten en muizen mee-eten! Als er eenmaal muizen en 
ratten in de buurt van het huis zitten dan is het moeilijk er af te komen. Voorkomen is beter dan 
genezen! 
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 Een paar tips: 
- Geef kleine hoeveelheden voer. Grote vogels halen hier niet voldoende energie uit of vin-

den het niet eens. 
- Hang het voer hoog op en zorg dat grotere vogels er niet op of naast kunnen landen. 
- Gooi geen voer op de grond. 
- Haal voer dat niet wordt gegeten regelmatig weg. 
- Gebruik speciale voersystemen met kleine voeropeningen die je kunt ophangen. 

 
 
Buurtbudget 2017. 
Een goed buurt-initiatief kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de gemeen-
te. In totaal stelt de gemeente 40.000 euro ter beschikking. 
Per wijk is er in 2017 een gegarandeerd bedrag beschikbaar. Het gaat om initiatieven die de leef-
baarheid in de wijk bevorderen en wijkbewoners verbinden. Goed idee? Vul het aanvraagformulier 
dat u, naast uitgebreide informatie over het buurtbudget,vindt op 
www.gemeentebest.nl/buurtbudget  in en zend het naarbuurtbudget@wbo.nl . 
Na 1 maart en 1 mei worden wijkaanvragen beoordeeld en eventueel toegekend. 
 
 
 
Kunst in onze wijk. 

Vindt u ook niet dat onze wijk er wat bekaaid af komt wat betreft het plaatsen van kunstwerken?  
Dat heeft een van onze mede-wijkbewoners de gemeente laten weten. De gemeente heeft beloofd 
bij aankoop van nieuwe kunstwerken te overwegen of plaatsing in onze wijk passend is! 
Wellicht een goed idee om ons mooie Salderespark nog meer allure te geven! 
 
 
 

   ZOIETS? 
 
 
 
Parkwachters. 

In tegenstelling tot wat bij veel ‘papieren media’ gebeurt, wordt de oplage van onze Saldereskrant 
binnenkort verhoogd! Wij verwelkomen onze nieuwe mede-wijkbewoners van het plan  Parkwach-
ters! 
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www.salderes.bewonersoverleg.nl 
 
is de site van ons bewonersoverleg. U vindt er actuele informatie, verslagen van bijeenkomsten en 
contactgegevens. Vanaf nu wordt ook de Saldereskrant op onze site geplaatst! U kunt ook met  
bewonersoverleg-leden in contact komen middels onze site. Suggesties en vragen kunt u op onze 
site digitaal kwijt! 
Maar natuurlijk kunt u ook onderstaande meldingskaart blijven gebruiken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MELDINGSKAART WIJKKNELPUNTEN / WENSEN SALDERES 
 (ook voor suggesties om bij de politiek onder de aandacht te brengen) 

 

  Naam:  ………………………………………………………… 

  Adres: ……………………………………………….………… 

  Postcode: .....................................Telefoon: ..................... 
 
  e-mail:............................................................................... 
 
  Klacht / wens:   ……………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

   A.u.b. inleveren op Salderes 82, of bij een van de leden van het Bewonersoverleg.  
   Mailen kan ook: bo.salderes@gmail.com  
    

  Voor normale gemeentelijke onderhoudsklachten aan b.v. straatverlichting,      
   groenvoorziening en bestrating bellen met 140499. Let op: nieuw nummer! 
   U kunt dit ook e-mailen via info@gemeentebest.nl  
   
   ALARMNUMMER POLITIE:  0900 – 8844 (lokaal tarief) 
   Algemeen alarmnummer bij directe nood 112          
   Huisartsenpost 0900 8861   
    

   

http://www.salderes.bewonersoverleg.nl/

