Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 20 juni 2018

Aanwezig: Hetty Otten, Sandrine van der Velden, Tonny Vermulst, Rob van Vrede, Bart
Willemsen
Afgemeld: Jurjen v.d. Velde, Annemie Frieling
Gasten: jeugdraad Nienke Franse, Lotte van Zeijl en 3 begeleiders
1. Opening
In verband met de beschikbare tijd van de jeugdraad wordt agendapunt 4,
hondenlosloopveldje, eerst behandeld.
4. Hondenlosloopveldje
Er zijn 70 reacties ontvangen op de enquête die de jeugdraad gehouden heeft, vooral uit de
Berk, waarvan 5 mensen bezwaren hadden. De voorkeur ging uit naar de locatie Berk, maar
tegelijkertijd is locatie 3 ook geschikt voor medegebruik door inwoners van Steegsche
Velden. Een meerderheid vond dat zo’n veldje uit het buurtbudget betaald moest worden.
Het bewonersoverleg stemt hiermee in, Sandrine zal helpen bij het opstellen van de aanvraag.
Het gaat om hekwerk, een toegangspoort voor maaimachine en een hondenpoepbak. Het hek
bij de Berk moet aan een kant hoger zijn i.v.m. het voetbaldoel.
De kosten zijn bekend bij de gemeente door het zojuist goedgekeurde losloopveld bij de A2.
Mogelijke ludieke actie om noodzaak losloopveldje en hekwerk te benadrukken: aanwezige
hondenpoep bespuiten en foto/artikel in Groeiend Best.
Door het wegvallen van de uitlaatmogelijkheid bij Parkwachters is er veel overlast van
hondenpoep. In de volgende Nieuwsbrief en op de website zal het verschil uitgelegd worden
in regels en gebruik van hondentoilet/uitlaatstrook/losloopveldje. In principe moeten honden
overal aangelijnd zijn en moet overal, ook bij een losloopveldje, de poep opgeruimd worden.
Sandrine zal nagaan waar de poepbak van Parkwachters gebleven is.
2. Veiligheid in de wijk
Angelique Franse (moeder van jeugdraadslid) klaagt dat er op het eerste stuk van de
Spoorweglaan erg hard gereden wordt en geluidsoverlast van treinen groter is geworden (door
toename goederenverkeer, is bij Parallelweg een hogere geluidswal geplaatst?)
Tonny verklaart dat de kruising met de Berk gevaarlijk lijkt, maar er (juist daarom?) geen
ongelukken gebeuren. Na definitieve afronding Parkwachters kan gemeente eventueel de
weginrichting veranderen – actiepunt bewonersoverleg.
Foto’s van overlastgevend groen graag mailen naar Tonny, hij zal ook parkeren op de stoep in
de gaten houden n.a.v. klachten over Eik en elders.
3. Verslag vergadering 4 april
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Ingekomen post
Een anonieme klacht ontvangen over auto’s parkeren op straat, te hard rijden en hondenpoep.
Te hard rijden is vaak subjectief en in elk geval vaak de schuld van mede-wijkbewoners,
moeilijk aan te pakken. Tonny onderzoek parkeren op stoep.
Bewoners van Eik vragen om bladkorf (gemeente weigert extra aan te schaffen, alleen
verplaatsing van bestaande korven is mogelijk). Door nieuw afvalsysteem worden groene
bakken tot en met half november elke week opgehaald, wellicht oplossing voor hun probleem.
Klagen ook over overlast eik voor huis, Hetty meldt dit aan gemeente. Klagers verzocht ook
zelf contact op te nemen met gemeente.
5. Mededelingen
Wilco v.d. Berg (gemeente) positief over pannaveldje in plaats van jeu-de-boule, mede omdat
ondergrond niet asfalt hoeft te zijn. Bewonersoverleg volgens regels gemeente
verantwoordelijk voor onderhoud (geen), onderzoek draagvlak (begin september zal ik in
directe omgeving brief in bus doen), bij geen bezwaar aanvraag en evt. kostenraming
indienen.
Fijnstof/geluidshinder Ringweg bij Wilg: bomen langs Ringweg naderen einde levensduur, bij
herplant kunnen ook struiken geplaatst worden.
speeltuintje Populier: Sandrine heeft met mevr. V.d. Ven en kinderen in de omgeving gepraat.
er is behoefte aan picknicktafels en iets voor de leeftijd 8-12 jaar (liefst om hoog te klimmen).
Zou eventueel ook bij Kastanje geplaatst kunnen worden. Risico: aantrekkingskracht op
oudere jeugd die nu conflictvrij bij Hokkelstraat rondhangt. Sandrine zal Ingrid om informatie
vragen.
Hetty zal een brief sturen aan de jeugdraad of ze voorstellen willen doen voor speeltoestellen
in Salderes.
Klacht ontvangen van Anne de Bresser over toename verkeer door afsluiting Willem II straat
(tijdelijk) en uitbreiding parkeerplaatsen bij basisschool. Dat laatste valt niet onder ons
bewonersoverleg.
6. Verslag GOEB
Presentatie rechtshulp in Best, vrijwel onbekend.
10. Volgende vergadering
woensdag 6 juni 2018, buurthuis ’t Centrum. Annemie, Nicole v.d. Ven en Angelique Franse
uitnodigen.
Aandachtspunten:
1
Door middel van weginrichting 30 km zones beter herkenbaar maken (Spoorweglaan)
2
Overlast particulier groen periodiek volgen
3
Inrichting bouwlocatie/parkeeroverlast Parkwachters
4
Ontwikkelingen rond chalets Vogelkers
5
Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie
6
Aanvraag hondenpoepveldjes jeugdraad ondersteunen
7
Speelgelegenheid jeugd 8-12 jaar
8
Pannaveldje Salderespark

