Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 5 september 2018

Aanwezig: Annemie Frieling, Hetty Otten, Jurjen v.d. Velde, Sandrine van der Velden, Rob
van Vrede, Bart Willemsen
Gast: Nicole van de Ven
1. Opening
Tonny Vermulst komt zich afmelden wegens blijk van waardering door collega’s. Jurjen
ondertekent de subsidieaanvraag voor 2019, Hetty levert die bij gemeente af.
2. Veiligheid in de wijk
Dit agendapunt vervalt daarmee.
3. Verslag vergadering 20 juni 2018
Het verslag wordt goedgekeurd. Aandachtspunten:
1. weginrichting Spoorweglaan zal hopelijk niet al te lang meer duren.
2. overlast gevend particulier groen bij rondbrengen volgende Nieuwsbrief noteren
3. parkeeroverlast Parkwachters tot nu toe niet gesignaleerd in Salderes, situatie spoorkant
onbekend
4. ontwikkelingen Vogelkers onbekend, Tonny vragen.
5. bewonersparticipatie voortgang: onbekend, verslag GOEB afwachten
4. Ingekomen post
De nieuwe jeugdraad wordt 13 september geïnstalleerd, Sandrine en Jurjen zullen dan contact
opnemen voor overleg over de losloopveldjes, vervanging speeltoestellen en toekomst jeu-debouleveld (zie hieronder).
Verzoek gemeente commentaar op beleidsaccoord: vaag stuk, geen commentaar ingediend.
Tom Lassing en Welzijn Best organiseren 27-9 in Bestwijzer een bijeenkomst hoe je meer
mensen/vrijwilligers kunt bereiken. Jurjen gaat.
Opschoonacties 22-9 en 23-3: voor kennisgeving aangenomen
R. Reynhout wil graag deelnemen aan appgroep Salderes. Nicole zal contact opnemen met
hem, wij hebben verder geen gegevens (gemeente? wijkagent?). In Eik en Wilg wel stickers
op deuren over buurtapp.
A. v.d. Wiel wil Salderespark vogelvriendelijker maken: Jurjen en Hetty maken afspraak voor
oktober. Vragen of hij stukje in Nieuwsbrief hierover wil schrijven.
GOEB: deelnemers omgevingsdialoog gevraagd – geen belangstelling, geen idee waar t over
gaat.
E. Zaicsek: bezwaar tegen openstellen voetpad Lijsterbes voor fietsers door verwijderen
paaltjes: wij voorzien weinig problemen, bij overlast door bv. scooters wijkagent inschakelen.
T. Vermulst: hondenpoepbak gevonden op de werf: Sandrine overlegt over nieuwe
standplaats.
5. Mededelingen
Sandrine, Jurjen en Nicole van de Ven hebben gesprek gehad met Wilco v.d. Berg, gemeente
Best over losloopveld (voorstel jeugdraad), vervanging en jeu-de-bouleveldje.

Losloopveld: aanleg hekwerk en poort erg duur, maar kan evt. verdeeld worden over Salderes
en Steegsche Velden. Sandrine heeft kostenraming en subsidieaanvraag van het veld langs de
A2 ontvangen, dus vervolg is gemakkelijker.
Vervangen speelmateriaal: het speelhuisje aan de Populier en twee klimtoestellen zijn
verwijderd wegens onveiligheid, vervangingsbudget beschikbaar, maar willen we hetzelfde
terug?
Jeu-de-bouleveldje: samen met jeugdraad en evt. bewoners nadenken over pannaveldje of bij
voorbeeld groot klimding voor oudere kinderen. Alleen de kooi en goaltjes kosten al rond
€8000.Wilco stuurt gegevens leveranciers, Bart weet evt. financieringsmogelijkheden, Sandra de
Laure is ook betrokken en heeft over sponsoring gesproken.
Sandrine en Jurjen willen in januari twee aanvragen indienen voor buurtbudget: vervanging
en jeu-de-bouleveldje.
6. Verslag GOEB
Nog niet ontvangen.
7. Nieuwsbrief onderwerpen
Verschil hondentoilet, hondenuitlaatstrook en losloopveldje uitleggen, maar altijd poep
opruimen (in poepbak of eigen restafvalbak
Overlast particulier groen: graag kritisch kijken en snoeien i.v.m. voetgangers.
Ratten: voorzorgsmaatregelen
Meedenken over vervangen/uitbreiden speeltoestellen.
8. Geluidsoverlast Ringweg
Mededeling Wilco v.d. Berg: gezien de leeftijd van de populieren langs de Ringweg zullen
deze binnen enkele jaren vervangen worden. Dan kan ook nagedacht worden over bijplaatsen
van struiken om geluidsoverlast te verminderen. Geluidsscherm is niet aan de orde, net zo min
als snelheidsverlaging.
9. Rondvraag
Hetty deelt mee dat op donderdag 4 oktober een e-bike dag wordt georganiseerd onder een
hopelijk aantrekkelijker naam. Bij onvoldoende belangstelling zal gemeente niet langer
subsidie beschikbaar stellen.
10. Volgende vergadering
woensdag 7 november informele bijeenkomst. Nog nader te overleggen waar en wie
reserveert.
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 hondenlosloopveldjes jeugdraad ondersteunen
7
Speelgelegenheid jeugd 8-12 jaar
8
Pannaveldje Salderespark

