
 

 

Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 21 juni 2017 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig: Wim v.d. Bergh, Hetty Otten, Tonny Vermulst, Rob van Vrede,  Bart Willemsen  

Afgemeld:  Jurjen v.d. Velde, Sandrine van der Velden 

 

1. Opening  

Op agenda voor vergadering 20 september: Nieuwsbrief, onderwerpen 

 

2. Veiligheid in de wijk 

Er zijn minder fietsdiefstallen, tot vreugde van de aanwezigen zijn er ook camera’s geplaatst 

bij Prinsenhof. Er is begonnen met de sloop van een aantal chalets aan  de Vogelkers en er 

zijn geen klachten over het ABAB-gebouw. Wel zijn er plantenbakken verdwenen uit 

voortuinen bij Parkwachters. 

Tonny informeert of een buurtapp en bewonersoverleg app niet handig zouden zijn. Stemmen 

staken conform de leeftijd van de bestuursleden, vraag stellen via website en Nieuwsbrief. 

 

3. Verslag vergadering 19 april 2017 

Ongewijzigd goedgekeurd. Sandrine heeft laten weten dat sociale sofa’s enorm duur en niet-

verplaatsbaar zijn, maar ze zoekt nog naar alternatieven. Parkwachters wilde iets feestelijks 

organiseren als welkom in de buurt, maar datum niet bekend. Tonny en Hetty informeren 

hiernaar. Hangt ook af van resultaten overleg met gemeente op 17 mei jl. 

Actiepunten: de wethouder komt kijken bij de zebra in de Salderes. Tonny heeft indertijd 

snelheid gemeten, was niet uitzonderlijk en situatie volgens hem niet gevaarlijk. De nota 

inwoners- en overheidsparticipatie gaat kennelijk niet in de hoogste versnelling – Rob zit in 

automatiseringsgroepje. Parkwachters blijft actiepunt tot ook tweede fase klaar is. 

 

4. Mededelingen 

Sandrine heeft bij S. Spetter geïnformeerd naar snoeien heg Van Zeelst, nog geen antwoord 

ontvangen. 

 

5. Toekomst jeu-de-boulesveldje 

Wegens gebrek aan belangstelling afvoeren, Hangjeugd uit Oirschot in Salderespark geeft 

klachten (afval, geen drugs), moet op korte termijn weg naar Seinheuvel. 

 

6. Snelheid rond Parkwachters 

Na voltooiing van de tweede fase van Parkwachters zal er een verkeersdrempel worden 

aangelegd. 

 

7. Zwerfafval 

Hetty brengt verslag uit van klankbordgroep afval, o.a. over opruimen zwerfafval. 

Bewonersoverleg ziet graag initiatief bij gemeente, met name voor opruimen van zwerfafval 

in eigen straat (vergroot betrokkenheid), maar ook bekende plekken als bv Joe Mann 

monument. Hetty neemt contact op met gemeente 

 

 



8. Ingekomen en uitgaande post 

Rob stelt voor Hetty’s telefoonnummer te koppelen aan de e-mail verificatieprocedure – is 

inmiddels gelukt. 

Mail ontvangen over geluidshinder, rondsturen. 

 

9. GOEB 

Rob brengt verslag uit over GOEB-vergadering: inventarisatie AED’s, de RABO rekeningen 

bewonersoverleggen niet langer gratis, Ad van Laarhoven nog een jaar voorzitter. Lezing van 

Wim Scheffer over geluidsoverlast vliegtuigen: nu 33.000 vliegbewegingen, wordt in 

toekomst 100.000 volgens plannen. Hetty stuurt gegevens rond. 

 

11. Rondvraag 

geen vragen. 

 

12. Volgende vergadering 

woensdag 21 juni om 20.00 uur, buurthuis ’t Centrum. Hetty is verhinderd, bij meer 

verhinderingen wordt datum verzet. 

 

 

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 


