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Beste mede-buurtbewoners;
Het is weer (bijna) zomer! Veel buurtbewoners kijken uit naar een welverdiende vakantie. Anderen verheugen zich op lekker luieren of juist heel actief zijn in de eigen wijk. Wij wensen iedereen
een fijne vakantie! Er is één beroepsgroep waarvoor juist een drukke periode aanbreekt: het Inbrekers-Gilde! Laten we als bewoners van de wijk Salderes ons best doen om zoveel mogelijk hun
werkzaamheden te frustreren! Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen, maar u kunt veel
doen om de kans flink te verkleinen.
De beste anti-inbraaktips op een rij:
Vermeld niet op uw antwoordapparaat dat u met vakantie bent.
Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende tijden, in huis (ook op de bovenverdieping) licht brandt als het donker is. Dat kan met behulp van een schakelklok.
Vertel de buren dat u met vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en voor de
post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's avonds de gordijnen dicht te doen en 's ochtends weer te openen.
Plaats tijdens uw vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van uzelf of die van
uw buren.
Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant
liggen zodat het huis een bewoonde indruk maakt.
Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige schuifpui.
Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels.

Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is door bijvoorbeeld een uitbouw of erker.
Zorg voor voldoende buitenverlichting.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam inslaan
en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjes boren (zie inbraakmethodes).
Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren van een
garage.
Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.
Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze gestolen
wordt, maakt u het een inbreker wel erg makkelijk.
Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft.
Plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht van voorbijgangers.
Als u een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op de rails tussen de deurpost en de
schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend.
Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze te achterhalen of bewoners
afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.
Zet ladders en kliko's weg, zodat opklimmen onmogelijk is.
Zet niet op Facebook of Twitter dat u met vakantie gaat.

Fijne Vakantie en wel thuis!

Veilig fietsen en wandelen in de Salderes!
Het bewonersoverleg Salderes nodigt u uit om onveilige situaties voor voetgangers en (vooral)
fietsers in onze wijk te melden. We denken daarbij aan slecht verlichte plekken, irritante paaltjes
en andere obstakels en ‘valkuilen’. In samenwerking met de gemeente kunnen we deze onveilige
situaties aanpakken! Melden kan via het klachtenformulier of via onze site
www.salderes.bewonersoverleg.nl
De gemeente ondersteunt met ‘Buurtbudget’ wijk- en straatactiviteiten.
Via ‘Welzijn Best’ is het mogelijk om voor initiatieven die de samenhang, het sociale welzijn en de
leefbaarheid van een straat of wijk bevorderen een financiële bijdrage te krijgen. Een voorbeeld
hiervan is bijvoorbeeld de ondersteuning van de straatactiviteiten en BBQ die bewoners van de
Acacia ontvingen. Voor meer informatie kunt u zich zich wenden tot ‘Welzijn Best’.

Een nieuwe functie voor de Jeu-de-boules- baan?

Een oproep!

Er zijn plannen om de ongebruikte jeu-de-boulesbaan in het Salderespark een nieuwe bestemming
te geven. In overleg met de gemeente wordt bekeken of er een bouw-speelplaats voor de kinderen uit onze wijk kan worden gerealiseerd. Een plek waar kinderen , onder bepaalde voorwaarden
en binnen bepaalde kaders, hutten e.d. kunnen bouwen. We zijn dringend op zoek naar buurtbewoners om in een werkgroep dit initiatief ‘ in de steigers te zetten en van de grond te krijgen’!

Een nieuwe rol voor het Bewoners-overleg?
De gemeente Best wil graag dat het Bewonersoverleg een belangrijker rol gaat spelen! Dit alles in
het kader van de trend ‘ zich terugtrekkende overheid’ en de WMO. Deze Wet Maatschappelijke
Ondersteuning is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat,
wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in
staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Bestse Bewonersoverleggen moeten
een knooppuntfunctie gaan vervullen tussen de wijkbewoners en de gemeente. Signaleren, verbinden, bewoners-initiatieven ondersteunen en bemiddelen. Contacten leggen en onderhouden
met wijkbewoners, instanties, organisaties en de Gemeente.

De Gemeente heeft onlangs in een bijeenkomst van het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB) haar plannen gepresenteerd. De afzonderlijke Bewonersoverleggen bezinnen zich
nu op de plannen. U hoort hier meer van!

Weer een verzoek gehonoreerd!
De overvolle Carpoolplaats aan de Wilg (Best West afslag) was het bewonersoverleg een
doorn in het oog. Auto’s in de berm en dicht langs het fietspad terwijl er in de buurt nog
een (bijna lege) carpoolplaats is; bij de Mac Donalds. Het verzoek van het bewonersoverleg om middels een bord automobilisten daarop te wijzen wordt door de gemeente gehonoreerd. Een goed idee dat door de gemeente goed wordt opgepakt!

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!

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

