
 
 
 
Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 6 februari 2019 

 

 

 

 

 

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

Bart Willemsen. Tonny Vermulst    

 

1. Opening  

Bart zal om 21 uur de vergadering moeten verlaten. 

 

2. Veiligheid in de wijk 

Net als in andere wijken zijn er ook hier woning- en auto-inbraken geweest, vermoedelijk een 

rondreizende bende. Langdurige overlast door hondengeblaf wordt aangepakt. Bij 

fietsverlichtingscontrole waren er geen overtredingen in Salderes! 

Anti-inbraaktips (Tonny) op website en in Nieuwsbrief melden, bij voldoende belangstelling een 

informatieavond organiseren, samen met ’t Centrum. 

Annemie meldt dat de oversteek van de Wilg naar Steegsche Velden steeds drukker wordt, gevaarlijk 

voor schoolkinderen nu de voorrang daar veranderd is. Gemeente wordt ingelicht.  

 

3. Verslag vergadering 20 juni 2018 

Verslag goedgekeurd. Aandachtspunten: 

Rob en Hetty kijken of er drempel o.i.d. ligt op Spoorweglaan. Geen activiteit merkbaar van jeugdraad, 

pannaveldje niet nuttig in park, daar is voldoende ruimte voor echt voetballen. 

Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief wordt besloten om die niet meer te bezorgen bij adressen 

met een nee-nee sticker. Dit wel melden in volgende Nieuwsbrief en op de website. 

 

4. Ingekomen post 

De klacht over onderhoud van een brandgang moet met betrokkene(n) worden besproken, wij zijn 

daarin geen partij. Elke bewoner is voor helft eigenaar van een brandgang. 

Toekomst bewonersoverleggen: allemaal erg vaag, de datum van 30 juni is niet haalbaar, maar heeft wel 

gevolgen voor de subsidie voor 2020. Onze wijkpartners zijn, voor zover wij weten: buurtbrigadier, 

buurtvereniging, woningbouwvereniging. 

Hondenlosloopveldje: gebrek aan activiteit van de jeugdraad, afwachten . 

Discussie over locatie laadpaal: voorkeur voor Spar, indien toch bij buurthuis dan op het gras, geen 

bestaande parkeerplaats innemen. 

Ingrid de Graaff vragen of er informatiebordjes bestaan over het gebruik van de visvijver. 

Parkeerklacht Plataan: parkeren op de stoep mag niet, maar langs de weg wel. Groen opofferen is dus 

overbodig. 

 

5. Openbaar groen 

Gemeente vragen om extra bladkorven, in tweede instantie kunnen we aanbieden die zelf aan te schaffen 

(maar onderhoud en legen gewoon taak van gemeente). 

 

6. Mededelingen 

Het bewonersoverleg van Steegsche Velden is ondergebracht bij BOBAH. 

 

 



 

7. Ringweg 

Luchtkwaliteit: rapport van internationale organisatie heeft geen officiële status in Nederland. 

Reactie gemeente over geluidsoverlast en snelheidsverlaging is duidelijk: geen actie te verwachten. 

 

8. Concept jaarverslag 

Goedgekeurd, naar Ingrid de Graaff sturen. 

 

9. Buurtbudget 

Plan voor kwaliteitsverbetering Salderespark: A. v.d. Wiel vragen plan met kostenraming te maken, 

handtekeningen omwonenden etc. te regelen. 

Vervanging speeltoestellen: Sandrine meldt dat er vermoedelijk geen beroep hoeft te worden gedaan op 

het buurtbudget, er is veel beschikbaar vanuit het vervangingsbudget. De kosten voor de geplande 

speeltoestellen zijn vermoedelijk eind februari bekend. Er wordt voorgesteld om briefjes met de plannen 

bij omwonenden in de bus te doen en uit te delen aan de kinderen die daar spelen. 

Bladkorven: afwachten hoe gemeente reageert op verzoek om uitbreiding. 

 

10. GOEB 

Tijdens de vorige vergadering kwam de wethouder op bezoek en is er een toelichting gegeven op de 

beleidsnotitie over de toekomst van bewonersoverleggen. Toekomst is onduidelijk. 

 

11. Rondvraag 

Na overleg met bewonersoverleg ’t Centrum stemmen die ermee in dat de plannen voor vervanging van 

speeltoestellen op de hoek van de Ceder door Sandrine worden gecoördineerd. 

 

10. Volgende vergadering 

woensdag 3 april 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 Ontwikkelingen rond chalets Vogelkers 

4 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 

5 Aanvraag hondenlosloopveldjes jeugdraad ondersteunen 

6 Speelgelegenheid jeugd 8-12 jaar 

7 Veiligheid oversteek Wilg naar Steegsche Velden  

 


