
 

 

 

Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 7 februari 2018 

 

 

 

 

 

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

Tonny Vermulst, Rob van Vrede    

Afgemeld:  Bart Willemsen 

 

1. Opening  

Tiny Stamps blijkt gestopt als beheerder van het buurthuis, Hetty zal hem een bedankje 

sturen. Nieuwe beheerder is Paul Scheepens, tel. 06-45284548, paulscheepens49@gmail.com 

 

2. Veiligheid in de wijk 

In Speelheide heeft de buurtapp zijn nut bewezen bij de escapades van een dronken Pool. 

Voor het opzetten van een goed functionerende buurtapp zijn wel 4-5 beheerders nodig – 

oproep doen in Nieuwsbrief. 

Jurjen zal de informatie over Bestplein (initiatief van Tom Lassing) rondsturen. 

Geen klachten over groei aantal bewoners ABAB, wel maatregelen genomen over 

bijtincidenten honden. 

Verloedering rond station door geparkeerde fietsen – eind april oplossing gerealiseerd? 

De heg op de hoek van de Lijsterbes blijft groeien, gegevens sturen naar Tonny voor evt. actie 

(Sandrine). 

 

3. Verslag vergadering 4 oktober 2017 

Ongewijzigd goedgekeurd.  

 

4. Mededelingen 

Jurjen neemt deel aan het digitale platform, vergelijkbaar met mijnbuurtje.nl. Er zal eind april 

een keuze gemaakt moeten worden uit de mogelijkheden. 

Jurjen vindt het plastic van afvalemmers en –kliko’s te dun. Sandrine klaagt over open 

terugzetten van emmers, zodat die inregenen. 

De afvalapp werkt goed maar is soms te uitvoerig. Op de hoek van de Populier staat een 

onbekende zwarte kliko, Sandrine zal dit doorgeven. 

 

5. Snoeien heg Van Zeelst 

Doorgegeven aan buurtbrigadier. 

 

6. Ingekomen en verzonden post 

Vanuit Salderes zijn voor zover wij weten geen klachten geuit over lawaaioverlast 

vliegtuigen, alleen was het leger uitgebreid met helikopters aan het oefenen. 

 

7. Uitbreiding bewonersoverleg en buurtbudget aanvragen 

Oproep doen in Nieuwsbrief, zeker nu Parkwachters in hoog tempo voltooid wordt. Bart zal 

Nieuwsbrief na carnaval klaar hebben, bij rondbrengen letten op overlast gevend groen in 

voortuinen. 

 

8. Concept jaarverslag 



Aanvulling: uitreiking veilige wijk award door VVN op 29 november, verder akkoord. 

 

9. Jaarrekening 

Voor akkoord getekend. Jurjen zal met Ingrid overleggen over bestemming budget. 

 

11. Onderwerpen Nieuwsbrief 

Naast onderwerpen in verslag 4 oktober: beheerders buurtapp, overlast groen, nieuwe leden 

bewonersoverleg en buurtbudget 

 

12. GOEB 

Verslag van de vorige vergadering doorsturen. 

 

13. Volgende vergadering 

woensdag 4 april 2018, buurthuis ’t Centrum. Peter de Leeuw uitnodigen, wellicht ook GOEB 

over toekomst bewonersoverleggen? 

 

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 


