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Beste mede-buurtbewoners;
De laatste confettisnippers verwaaien in de nog koude en kale straten van onze wijk. Na de
feestdagen en het Carnaval gaan we ons voorbereiden en verheugen op het voorjaar. Medewerkers van de Gemeente hebben de trottoirs hier en daar met oranje stippen gemarkeerd. Verzakte en scheefliggende tegels en hinderlijke boomwortels worden aangepakt. Met het groeizame
weer in aantocht is het wellicht een goed idee om ook eens te kijken of uw (voor)tuin ‘binnen de
perken blijft’. Voorbijgangers mogen geen hinder ondervinden van uw planten, bomen en struiken die over het openbaar voetpad groeien. U doet uw medewijkbewoners ( en vooral de gebruikers van rolstoelen, rollators en kinderwagens) een groot plezier als de stoep voor uw huis
over de hele breedte te gebruiken is !

Edelherten bij Best! (Bron: Brabants Landschap)

In Het Groene Woud (tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch) heeft Brabants Landschap het
edelhert teruggebracht. Na meer dan anderhalve eeuw afwezigheid is het edelhert terug in Brabant!

Het Groene Woud bestaat uit bossen, heiden, moerassen en vennen en bovenal bijzondere natte
bossen op leemgrond. Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs
een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud. Om
precies te zijn in de Scheeken tussen Best en Liempde. Het gebied is nog steeds vrij toegankelijk
voor recreatie, dus de kans is aanwezig dat u tijdens een wandeling, fietstocht of excursie edelherten zult tegenkomen!

Veiligheid in de wijk.
In een aantal wijken van Best worden sociale media ingezet om verdachte zaken te signaleren en
te waarschuwen bij onraad. Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘Buurt-app’. Een buurt-app kan
nuttig zijn om politie en medewijkbewoners op de hoogte te stellen van zaken die de veiligheid in
de buurt betreffen. Het is een ander soort app dan Nextdoor waarmee allerlei berichten gedeeld
kunnen worden. Bij de buurt-app gaat het alleen om veiligheidsaspecten. Het bewonersoverle wil
graag weten of er in wijk Salderes belangstelling is voor de buurt-app. Een buurt-app kan alleen
functioneren als er bewoners zijn die als beheerder van een deel van de wijk willen functioneren.
Voor onze wijk gaat het om ongeveer 5 vrijwilligers. Laat ons weten als u zin en tijd hebt!

Wij zoeken nieuwe leden voor het Bewonersoverleg!
Het bewonersoverleg Salderes zoekt nieuwe leden! We vergaderen eens in de twee maanden op
woensdagavond. Het bewonersoverleg houdt zich bezig met zaken als verkeer, veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Problemen worden besproken en er worden suggesties gedaan naar wijkbewoners en gemeente voor wat betreft oplossingen. U hoeft niet meteen te beslissen of u lid wilt
worden. U bent van harte welkom om eens te komen meekijken en meepraten bij een vergadering!

Buurtbudget.
De gemeente stelt elk jaar geld beschikbaar voor activiteiten die de samenhang in de wijk bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een buurtactiviteit, een schoonmaakactie voor straat of
speeltuin, een tuin wieden voor een buurtbewoner die daar zelf niet meer toe in staat is of een
kennismakingsbarbecue na de oplevering van nieuwbouwwoningen. Hebt u suggesties of misschien al concrete plannen? Neem contact op met de gemeente of met ons! Wij helpen u graag!
Op internet zijn ook voorbeelden te vinden:
www.verrijkjewijk.nl
www.oranjefonds.nl/buurt

Kunst in de wijk.
Eind vorig jaar leek het er even op dat er ook in onze wijk kunst in de openbare ruimte werd geplaatst. Helaas werd onze futuristische ‘Poort van Best’ afgebroken na het afronden van de werkzaamheden aan de riolering onder de A2. Misschien een idee om middels het Buurtbudget toch
blijvende kunst in de Salderes te realiseren?

Nieuwe wijkbewoners.
Met de naderende voltooiing van de nieuwbouw fase 2 Parkwachters en de eerste fase van de
nieuwbouw van chalets aan de Vogelkers mogen we weer een behoorlijk aantal nieuwe wijkbewoners verwelkomen. Het bewonersoverleg heeft de oplage van de Saldereskrant inmiddels verhoogd naar 1050 exemplaren!

Bron: Internet; www.parkwachters.nl
https://salderes.bewonersoverleg.nl/
is de site van ons bewonersoverleg. U vindt er actuele informatie, verslagen van bijeenkomsten en
contactgegevens. Ook de Saldereskrant wordt 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!
Maar natuurlijk kunt u ook onderstaande meldingskaart blijven gebruiken!

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

