Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 19 april 2017

Aanwezig: Wim v.d. Bergh, Hetty Otten, Sandrine van der Velden, Rob van Vrede, Bart
Willemsen
Afgemeld: Jurjen v.d. Velde, Tonny Vermulst
Gasten: Chantal v.d. Pol, Wilma van Kempen (Parkwachters)
1. Opening en vaststellen agenda
Tonny kan waarschijnlijk niet aanwezig zijn, maar is telefonisch bereikbaar. Heeft telefonisch
commentaar doorgegeven op agendapunten, scheef gedrukt.
2. Parkwachters
Eindelijk is het straatnaambordje geplaatst. Het is onduidelijk of de tweede groenstrook ook
een hondenuitlaatstrook is, daar staat geen bordje. Tonny vragen na te gaan hoe dit zit.
In elk geval daar een extra poepbak zetten als het uitlaatterrein is, de eerste poepbak wordt
door de gemeente geleegd, die kunnen de tweede dan ook meenemen. Er moet nog een oude
bak rondzwerven bij de aannemer(?) die door bewonersoverleg is geplaatst en betaald. Als die
verdwenen is, een nieuwe via ons budget aanschaffen.
Parkeerproblemen - Tonny: Er mogen inderdaad geen auto’s in de groenstrook naast het
spoor geparkeerd worden, dat moet op de straat ernaast. Bovendien is er aan de achterkant
voldoende parkeerruimte.
Het zou aardig zijn als de BOA’s eerst waarschuwen voor ze een bekeuring uitdelen. We
zullen deze informatie in elk geval op de website zetten, in het najaar in de nieuwsbrief. Ook
op eigen Facebook pagina van Parkwachters.
De tunnelwand is erg onaantrekkkelijk, waarom geen klimop ertegen zoals even verderop?
Het is ook onduidelijk waar de kliko’s neergezet moeten worden. Vragen aan Ingrid de Graaf.
3. Veiligheid in de wijk
Er valt niets te melden, terugkoppeling vanuit vorige vergadering: overleg over hoek
Kastanje-Lariks loopt nog, het zebrapad aan het begin van de Salderes is niet gevaarlijk al kan
het zicht verbeterd worden door overstekers iets meer naar het midden van het pad te dwingen
(heeft foto’s doorgestuurd van situatie). Langzamerhand komen er wat gastarbeiders in het
ABAB-gebouw, hij zal binnenkort eens binnenlopen.
4. Verslag vergadering 22 februari 2017
Ongewijzigd goedgekeurd. Actiepunt 5 wordt verwijderd, over punt 4, de chalets aan de
Vogelkers hebben we indirect een brief ontvangen van de woningbouwvereniging dat in april
2 chalets gesloopt worden, in de loop van het jaar de overige (zodra die leeg komen) en dat
daarna plannen worden ontwikkeld voor 10 nieuwe stenen woningen. De doelgroep blijft
hetzelfde.
5. Mededelingen
N.a.v. het sorteerABC van gemeente vragen of dit tzt geprint bij receptie kan worden
neergelegd, voor mensen zonder computer/printer.

Het verzoek tot terugplaatsing van een bankje bij de speeltuin achterin de Lijsterbes is met
een foto verduidelijkt voor gemeente (Theo van Gils), navragen stand van zaken.
Sebastiaan Spetter zou zorgen dat de heg in de Lijsterbes bij Van Zeelst gesnoeid werd, maar
we vragen ons af of het terrein nog wel van hem is. Even afwachten.
N.a.v. een klacht over geparkeerde auto’s in de bocht van de Salderes heeft de gemeente
meegedeeld dat daar gewoon op de weg geparkeerd mag worden. Dit is doorgegeven aan de
klager.
6. Positie bewonersoverleg t.o.v. bewonersinitiatieven
Het bewonersoverleg besluit dat het niet automatisch bewonersinitiatieven steunt, het gaat in
dialoog met de indieners, weegt de belangen van andere bewoners af en bepaalt dan in
overleg een eigen standpunt.
7. Ingekomen post
Er zijn in de wijk geen openbare AED’s, wellicht kan er een geplaatst worden bij het
buurthuis. Rob geeft dit door aan GOEB.
8. Toekomst jeu-de-boulesveldje
Sporttoestellen zijn verschrikkelijk duur, dan moet je het Oranjefonds of andere sponsors
benaderen en zelf het onderhoud regelen. Bovendien worden de toestellen in de Koetstuin vrij
weinig gebruikt door de doelgroep (ouderen). Ook voor barbecue’s niet zo geschikt: de
meeste mensen willen dat toch thuis doen. Sandrine vraagt informatie over sociale sofa’s op.
9. Overlast ratten en hondenpoep
Op dit moment zijn er geen grote klachten over ratten, de informatie staat op de website.
Actie over hondenpoep: een ‘mooi’ stukje uitzoeken bij Parkwachters, vlaggetjes erbij en foto
plus stukje in de krant over welkom aan nieuwe bewoners! Tegelijk aandacht vestigen op
hondenpoepbak, combineren met graffiti tunnelwand en wijkbezoek raadsleden.
Afspraak maken met Ingrid hierover, terugkoppelen Parkwachters.
10. Wijkverdeling
Niet iedereen in Parkwachters had nieuwsbrief ontvangen, oplage moet hoger. Volgens
informatie mag het niet bezorgd bij nee/nee sticker, maar wij vinden het uitermate nuttig.
Mailen naar bewonersoverleg ’t Centrum dat wijkgrenzen niet kloppen. Wij kunnen en willen
geen uitbreiding.
11. Rondvraag
Bart: rookpauzes en vertrek van deelnemers aan activiteiten ’s avonds in buurthuis kunnen
geluidsoverlast veroorzaken. Aandacht hiervoor vragen bij buurthuis.
Wim: bij informatie-avond over bestemmingsplan in Leeuwerik, Speelheide en Hoge Akker
kwamen 120 mensen opdagen! Grote betrokkenheid daar....
12. Volgende vergadering
woensdag 21 juni om 20.00 uur, buurthuis ’t Centrum.

Aandachtspunten:
1
Door middel van weginrichting 30 km zones beter herkenbaar maken
2
Overlast particulier groen periodiek volgen
3
Inrichting bouwlocatie Spoorweglaan – Salderes (Parkwachters)
4
Ontwikkelingen rond chalets Vogelkers
5
Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie

