
 
 
Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 3 april 2019 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Annemie Frieling, Hetty Otten,  Jurjen v.d. Velde, Sandrine van der Velden, Rob van Vrede, 

Bart Willemsen. Tonny Vermulst    

Gasten: Ingrid de Graaff, gemeente Best, Willem van de Loo (agendapunt 9) 

 

1. Opening  

Ingrid en Willem schuiven later aan om te praten over de toekomst van het bewonersoverleg. 

 

2. Veiligheid in de wijk 

Klachten over volwassen vissers in park: politie en boa’s houden het in de gaten. Erg ambtelijke, niet 

realistische reactie van gemeente op verzoek om informatiebordje te plaatsen. 

In 2018 erg weinig inbraken gepleegd, maar vermoedelijk te weinig gevallen van fietsendiefstal, 

vandalisme etc. gerapporteerd. Op de carpoolplaats staan een verlaten Poolse auto, zal binnenkort 

vermoedelijk verwijderd worden.  

Naar aanleiding van klacht over gevaarlijke situatie op hoek Salderes-Populier bij brievenbus: subjectief 

gevaarlijk, maar er is voor zover bekend nog nooit iets gebeurd. Dit is gedragskwestie (linkerbocht te 

krap nemen) die niet geregeld of afgedwongen kan worden. 

Waarschuwing dat er mensen aan de deur komen die slimme meter willen aansmeren. Niemand is 

verplicht die te accepteren. 

 

3. Verslag vergadering 6 februari 2019 

Verslag goedgekeurd. Aandachtspunten: 

Realisatie nieuwe huizen bij Vogelkers duurt nog minimaal een jaar, voorlopig afvoeren, net als 

hondenlosloop veld – jeugdraad lijkt geen actie te ondernemen. Oversteek Wilg-Hokkelstraat pas in 

behandeling als besluit over snelfietspad Den Bosch-Eindhoven genomen is. 

 

4. Ingekomen post 

De kruising Populier-Salderes bij de brievenbus is alleen subjectief gevaarlijk vanwege slecht uitzicht 

en afsnijden van de linkerbocht vanuit de Oranjestraat. Is een mentaliteitskwestie, goed gedrag is niet af 

te dwingen. Voor zover bekend ook geen ongevallen gebeurd. Hetty zal klacht beantwoorden. 

Hetty gaat naar bijeenkomst over de sociale kaart op 4 april. 

 

5. Jaarrekening 

De jaarrekening moet nog enigszins worden aangepast, daarna zal Rob tekenen. Jurjen zorgt voor kort 

verslag van activiteiten in verband met controle door gemeente. 

 

6. Voorkeurslocaties laadpalen 

Vanwege de verschillende plaatsen waar stekkers in elektrische auto’s zitten is het gewenst dat de 

laadpalen alleen geplaatst worden op kopse parkeerplaatsen, zodat de auto de paal altijd goed kan 

benaderen. Ten oosten van de Ceder zijn dergelijke parkeerplaatsen niet aanwezig, maar bewoners 

hebben daar allemaal een oprit, dus moet een laadpaal dan privé aangeschaft worden.  

 

 

 



Mogelijke locaties voor laadpalen elders:  

achter Parkwachters, parallel aan de Spoorweglaan.  

Berk 

parkeerterrein Acacia/Beuk of Acacia achter bij ijssalon 

Spar 

 

7. Vervanging speeltoestellen 

Sandrine en Nicole hebben dit voortvarend opgepakt, ook namens bewonersoverleg ’t Centrum. 

Mogelijk nog voor de zomer plaatsing, mits bestelling snel gerealiseerd wordt door gemeente en 

buurtbewoners geen bezwaren opperen. 

 

8. Jaarverslag GOEB 

Het bestuur treedt aan het einde van het jaar af, onzeker of vervanging nodig is door veranderingen 

vanuit gemeente over nieuwe stijl bewonersoverleggen. Eventuele nieuwe bestuursleden hoeven niet uit 

een bewonersoverleg afkomstig te zijn. 

Onze wijkpartners zijn, voor zover wij weten: buurtbrigadier, buurtvereniging, woningbouwvereniging. 

Nextdoor heeft ongeveer 200 leden in de wijk, PleinBest wordt door gemeente gesubsidieerd. Bewoners 

weinig betrokken, weten met klachten bewonersoverleg te vinden. Voor volgende vergadering 

activerend stukje in Groeiend Best: belangstelling voor inbraak-brandpreventie bijeenkomst? Hetty 

Activiteiten organiseren rond 200 jaar Best of vervanging speeltoestellen, evt. samen met 

buurtvereniging? allen 

 

9. Volgende vergadering 

woensdag 5 juni 2019 in buurthuis ’t Centrum. 

 

Aandachtspunten: 

1 Door middel van weginrichting 30 km zones beter herkenbaar maken (Spoorweglaan) 

2 Overlast particulier groen periodiek volgen 

3 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 

4 Speelgelegenheid jeugd 8-12 jaar 

 

 


