
 

 

 

Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 22 februari 2017 

 

 

 

 

 

Aanwezig: Wim v.d. Bergh, Hetty Otten, Jurjen v.d. Velde, Sandrine van der Velden,  Rob 

 van Vrede, Tonny Vermulst, Bart Willemsen  

  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Toegevoegd worden 3 ingekomen  reacties op de Nieuwsbrief en de vaststelling van de 

jaarrekening. 

Reacties Nieuwsbrief: 

fam. v.d. Loo: graag spiegel op hoek Kastanje/Lariks, bocht is erg onoverzichtelijk 

mevr. Van Dorp: graag banken en kunst in Salderespark 

fam. Jansen-Meinten: extra parkeervakken, i.v.m. auto’s in bocht bij Parkwachters en dubbel 

parkeren. 

 

2. Veiligheid in de wijk 

De wijkagent kan direct benaderd worden via www.politie.nl, dan de postcode opgeven. Ook 

via 0900 - 8844. 

Het doorgaand verkeer door de Hoofdstraat is sterk verminderd, maar meer verkeer door Secr. 

Jansenstraat en vermoedelijk ook Populier. 

 

Sandrine meldt dat de hoek bij Van Zeelst in de Lijsterbes door de hoge heg erg 

onoverzichtelijk is, terwijl er veel scholieren fietsen. Ze zal hiervan foto’s maken voor de 

gemeente, Sebastiaan Spetter. Tonny neemt de klacht van fam. V.d. Loo over de bocht 

Kastanje/Lariks in behandeling (verzoek om plaatsing spiegel). 

N.a.v. een klacht over geparkeerde auto’s bij het zebrapad in de Salderes deelt Tonny mee dat 

er 5 meter vrijgehouden moet worden bij een zebrapad, maar binnen die afstand is een 

parkeervak aangelegd. Hetty zal dit doorgeven aan Sebastiaan Spetter. Ook met hem 

bespreken extra 2-3 parkeervakken Salderes bij Parkwachters, maar wel zorgen dat 

nooddiensten via een verzonken paal erbij kunnen komen. 

 

Op de Vogelkers zullen t.z.t. meer chalets komen en de huidige worden vervangen, mogelijk 

door stenen exemplaren. De carpoolplaats wordt op dit moment uitgebreid. 

 

3. Verslag vergadering 19 oktober 

Ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Mededelingen 

Het bewonersoverleg zoekt geen aparte vertegenwoordiger in de klankbordgroep Afval, 

omdat Hetty (vanuit Best Duurzaam) hier verslag zal uitbrengen. 

Het verzoek tot terugplaatsing van een bankje bij de speeltuin achterin de Lijsterbes en in het 

park zal worden doorgegeven aan de gemeente (Ingrid de Graaff, Toon Brouwers?) 

 

 

 

http://www.politie.nl/


5. Ingekomen post 

Het bewonersoverleg heeft geen belangstelling voor de verslagen van de klankbordgroep 

Groen, de secretaris zal dit niet langer doorsturen. 

Het bewonersoverleg zal niet deelnemen aan de Sociale Markt in september. 

N.a.v. een verzoek over het opheffen van het speeltuintje aan de Iep t.b.v. parkeerplaatsen  

meededelen dat men rechtstreeks contact moet opnemen met de gemeente/Sebastiaan Spetter, 

vergezeld van een lijst met handtekeningen van andere inwoners van die straat.  

Het bewonersoverleg besluit de jeugdraad advies te vragen of er behoefte is in Salderes aan 

speelgelegenheid voor 12 jaar en ouder. 

Een klacht over ‘dubbel parkeren’ op de Salderes bij Parkwachters blijkt niet juist: men mag 

niet alleen in de parkeervakken maar ook daarbuiten parkeren, al lijkt dat op dubbel parkeren.  

 

Aangezien het niet lukt om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe functie voor het 

jeu-de-boulesveldje, is het wellicht beter om daar of in de buurt ervan een sporttoestel als in 

de Koetstuin te plaatsen. Verzoek doorgeven aan Ingrid de Graaff/Toon Brouwers. 

Het bewonersoverleg heeft op dit moment geen behoefte aan een wijkbezoek door de 

gemeenteraad, dit zal worden doorgegeven aan de griffier. 

 

6. Overlast ratten en hondenpoep 

Onderwerp op de volgende vergadering behandelen. In elk geval ook in Nieuwsbrief melden 

dat een vangkooi voor ratten kan worden geleend bij de gemeentewerf (borgsom € 25) en dat 

men op de website van de gemeente informatie kan vinden over het voorkomen van 

rattenoverlast. 

 

7. Nieuwsbrief en uitbreiding wijk 

Bart heeft al rekening gehouden met Parkwachters en daar Nieuwsbrieven laten bezorgen. Hij 

zal kijken of de bezorgroutes moeten worden aangepast. 

 

8. GOEB 

Sandrine zal de brief van Ad van Laarhoven, voorzitter GOEB, op de website plaatsen in de 

hoop dat zich kandidaten melden. 

 

9. Voortgang Parkwachters en ABAB 

Naar verwachting zal Parkwachters binnen enkele weken volledig bezet zijn. Bij ABAB is 

voor zover wij weten nog geen sprake van arbeidsmigranten. De gemeente heeft vergunning 

verleend, maar het staat de eigenaar vrij hiervan geen gebruik te maken en het als kantoor te 

gebruiken (zoals in bestemmingsplan vastgelegd). 

 

10. Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zal naar de gemeente worden gestuurd en op onze 

website worden geplaatst. 

 

11. Jaarrekening 

De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

 

12. Buurtbudget 

Voor zover wij weten zijn er nog geen aanvragen ingediend voor het buurtbudget. 

Mogelijkheden: bankje in Salderespark of sporttoestellen in park. 

 

12. Volgende vergadering 

woensdag 19 april om 20.00 uur, buurthuis ’t Centrum 

Thema Salderespark (bankjes, hondenpoep, jeu-de-boules veldje) 



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 Voorlichting brand- en inbraakpreventie via Nieuwsbrief 

6 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 


