Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 4 oktober 2017

Aanwezig: Wim v.d. Bergh, Hetty Otten, Jurjen v.d. Velde, Tonny Vermulst, Rob van Vrede,
Bart Willemsen
Afgemeld: Sandrine van der Velden
1. Opening
De geplande vergadering van 20 september werd uitgesteld tot 4 oktober.
2. Veiligheid in de wijk
Bij Parkwachters zijn plantenbakken en ornamenten verdwenen, vermoedelijk het werk van
mede-bewoners. Inmiddels is duidelijk gemaakt dat er niet op de groenstrook geparkeerd mag
worden en dat auto’s niet mogen uitsteken uit de parkeervakken. Het is niet bekend of de
buurtbarbecue is doorgegaan.
Bij de ABAB is een veiligheidsplan opgesteld en dit wordt nageleefd. Er is een beheerder,
enkele tientallen bewoners en de gemeente houdt de vinger aan de pols.
Inmiddels zijn de chalets aan de Vogelkers grotendeels gesloopt, er komen er meer voor
terug.
Steegsche Velden heeft ervoor gekozen om een bewonersoverleg te vormen met Aarle,
Heikant en Dijkstraten.
In het Groene Woud lopen inmidddels 18 edelherten, binnenkort wordt een begin gemaakt
met een ecoduct over het spoor, zodat hun leefgebied vergroot wordt.
3. Verslag vergadering 21 juni 2017
Ongewijzigd goedgekeurd.
4. Mededelingen
Er zijn klachten over het ontbreken van een trekstang bij de 45-liter emmer voor restafval.
Nagekomen bericht: het is onduidelijk hoe de bewoners van Parkwachters met hun restafval
willen omgaan. Dit voorjaar was het voorstel om bewoners een pasje te geven voor de
ondergrondse container van de flats, maar verder geen reactie gehoord. Op dit moment
hebben ze noch een pasje noch een restafval emmer. Gemeente onderneemt met spoed actie.
5. Snoeien heg Van Zeelst
Blijft staan door afwezigheid Sandrine.
6. Bijeenkomst digitaal platform
Jurjen gaat 12 oktober naar de bijeenkomst.
7. Ingekomen en verzonden post
enquete evaluatie buurtbudget – in principe hebben we geen aanmerkingen Wordt het
beoogde effect wel bereikt? De gemeente moet ook contact zoeken met de aanvragen van het
buurtbudget

8. Buurtbarbecue Steegsche Velden
Niet voor ons van belang
9. Snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven
Er is een informatie-avond geweest op 12 september, verder plannen gemeente afwachten.
10. Subsidie 2018
Ingediend en ontvangst bevestigd.
11. Onderwerpen Nieuwsbrief
Hetty zal de presentatie over de overlast van Airport naar Bart doorsturen.
Aanwezigheid edelherten
Is er behoefte aan een buurtapp, heeft iemand hier ervaring mee?
eerste fase nieuwbouw chalets Vogelkers, tweede fase Parkwachters
kunst in Salderes – eigenlijk is de rioolpoort best wel opvallend, zeker als hij een kleurtje
krijgt. Wie heeft een mening hierover?
In verband met Parkwachters 50 exemplaren extra laten drukken.
12. GOEB
Verslag van de vorige vergadering doorsturen.
13. Volgende vergadering
woensdag 15 november om 18.30 uur. Lokatie vermoedelijk sushi-restaurant, mits open en
redelijk geprijsd. Jurjen presenteert dan de begroting
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

