
 

 

 

Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 4 april 2018 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Hetty Otten, Jurjen v.d. Velde, Sandrine van der Velden, Tonny Vermulst, Rob 

van Vrede    

Gasten: Peter de Leeuw & Jos van Spelden (GOEB), Annemie Frieling, Monique van de Ven 

 

1. Opening  

In verband met de beschikbare tijd van de GOEB-delegatie wordt agendapunt 8 na 

agendapunt 3 behandeld. 

 

2. Veiligheid in de wijk 

Er is van overheidswege niet te doen aan de overlast gevende heg op de hoek van de 

Lijsterbes. Klachten over hondenpoepzakjes in straatputten: bekend verschijnsel, niets tegen 

te doen, kolkenzuigers komen het op hun route steeds meer tegen. De gemeente is niet bereid 

meer hondenpoep-bakken te plaatsen. 

Op 7 mei wordt de tijdelijke-tijdelijke fietsenstalling geopend bij het station, daarna worden 

verkeerd geparkeerde fietsen opgeruimd. 

Er zijn geen klachten over het vroegere ABAB gebouw, er wonen inmiddels zo’n 60 Polen. 

Mevr. Frieling maakt zich zorgen over de snelheid en fijnstof/geluidsoverlast op de Ringweg, 

vanuit de politie is er geen reden om de snelheid terug te brengen naar 50 km/u. Hetty zal 

gemeente mailen of er metingen gedaan zijn of worden en of een verhoging van de geluidswal 

overwogen wordt. Hetzelfde geldt ook voor de Spoorweglaan – bij nader inzien niet, want de 

geluidswal is bewust geplaatst vanaf de al bestaande huizen; de nieuwbouw is zo ontworpen 

dat het goed geïsoleerd is en tegelijk als geluidswal voor de huizen erachter werkt. 

 

3. Buurtapp 

Monique beheert een buurtapp voor Berk, Prunus en Acacia, 103 deelnemers van 142 

woningen, met ondersteuning vanuit de gemeente. Wil niet verder uitbreiden, dan wordt het 

onoverzichtelijk. Maar wil wel andere groepen op weg helpen. Tot nu toe geen reacties 

ontvangen op berichtje in Nieuwsbrief en op website. Buurtvereniging zal nog benaderd 

worden. 

 

8. Toekomst Bewonersoverleg en GOEB 

Vanuit Samen op ons Best houdt een werkgroep zich bezig met de toekomst van 

bewonersoverleggen en het GOEB, in het kader van de veranderende rol die de gemeente in 

de toekomst ziet voor bewoners. De vragen die ter voorbereiding zijn opgesteld, hebben we 

niet ontvangen. 

Het bewonersoverleg werkt vanuit een veilige en stabiele wijk, waar bewoners vaak 

rechtstreeks contact opnemen met de gemeente of politie. Problemen in de toekomst: 

vergrijzing en eenzaamheid.  Voor mensen met ‘drempelvrees’ is benaderen autoriteiten via 

bewonersoverleg belangrijk, dit kan door persoonlijke contacten of via een lijst met 

telefoonnummers van ambtenaren. Belangrijkste is informatie uitwisseling tussen gemeente 

en bewonersoverleg, lukt niet altijd. 

Toekomst GOEB: bij vergaderingen informatie geven over wat er speelt binnen elk 

bewonersoverleg – rondvraag is belangrijkste agendapunt. 



Andere organisaties als bv thuiszorg kunnen zich ook evt. aanmelden. 

Zodra de vragenlijst ontvangen is, zal secretaris die doorsturen. 

 

4. Opknappen speeltuin Populier 

Mevr. van de Ven meedelen dat ze met anderen inderdaad zelf een plan met kostenraming 

moet maken en draagvlak in de buurt regelen. Sandrine wil wel daarna een handje helpen. 

 

5. Verslag vergadering 7 februari 2018 

Ongewijzigd goedgekeurd. De plaat van VVN moet nog worden opgehangen, de AED hangt 

er inmiddels wel. Rob gaat hier achteraan. 

 

6.  Ingekomen en verzonden post 

Aan W. Welvaarts, gemeente Best, meedelen dat we afgezien van de hoek Spoorweglaan-

Hoofdstraat geen echte plekken met zwerfafval hebben, maar dat het fijn zou zijn als bij het 

onderhoud van het openbaar groen meteen het daar liggende afval wordt meegenomen. 

 

Suggesties van H. van Vroenhoven over kunst in de wijk en panna-veldje in plaats van jeu-de-

boules veldje doorsturen naar Ingrid de Graaff voor advies. 

 

Enquête jeugdraad over hondenlosloop gebieden scannen en doormailen  aan leden 

bewonersoverleg. Rob informeert op welke schaal ze dit al verspreid hebben. Keus is uit 

speelveldje bij Berk (enige speelveldje in de buurt), in het Salderespark bij de Wilg of het 

veld van het Waterschap aan de andere kant van de Hokkelstraat – onze voorkeur. Het 

bewonersoverleg is bereid evt. een bijdrage te leveren aan omheining en poepbak. 

 

Klacht over ontbreken vuilnisbak bij voetbalveldje Salderespark: er staat er een bij de ingang 

aan de Spoorweglaan en een tussen de goal van het voetbalveldje. Hetty zal dit doorgeven. 

 

Klacht over op straat parkeren op Spoorweglaan: is overal in Best toegestaan, verlaagt de 

snelheid van het doorgaande verkeer; een parkeerverbod is ongewenst. Aanvulling: inmiddels 

is er een bord geplaatst dat je met twee wielen in de groenstrook mag staan. 

 

7. Oprichting PleinBest 

Jurjen volgt dit, we wachten ontwikkelingen af. 

 

9. Rondvraag 

Annemie bewondert de 30 km die in de Willem II straat op de grond is geschilderd. Hetty 

informeert wie dit geregeld heeft. Ze wil graag vrijblijvend een volgende vergadering van het 

bewonersoverleg bijwonen. 

 

10. Volgende vergadering 

woensdag 6 juni 2018, buurthuis ’t Centrum. Annemie uitnodigen. 

 

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 


