
 
 

 

Verslag vergadering Bewoners Overleg Salderes 4 september 2019 

 

 

 

 

 

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

Bart Willemsen   

Afgemeld:  Tonny Vermulst 

Gast:   Bas de Bruijn 

 

1. Opening  

Dit is al de derde keer dat er geen beheerder is om de deur te openen en koffie/thee te zetten. Gelukkig 

blijkt iemand van bewonersoverleg ’t Centrum een sleutel te hebben. 

 

2. Veiligheid in de wijk 

WhatsApp in de buurt blijkt steeds meer deelnemers te trekken. Volgens de media blijkt Nextdoor 

beveiligingslekken te hebben en worden gegevens commercieel gebruikt. Zo nodig stukje op website en 

in nieuwsbrief zetten. Heeft het GOEB een alternatief voor Nextdoor? Bij PleinBest moet een privé 

persoon zich met naam, adres en e-mail opgeven voor je als bewonersoverleg iets kunt publiceren. 

Hiervoor tot nu toe geen belangstelling bij leden bewonersoverleg, vandaar dat we ook niet vindbaar 

zijn daar. 

 

3. Verslag vergadering 5 juni 2019 

Verslag goedgekeurd. Rob zal GOEB vragen over bekendheid visregels en evt. borden daarover, 

Sandrine/Jurjen vragen Wilco. Visregels in elk geval op website en in nieuwsbrief plaatsen (Sandrine, 

Bart) 

 

4. Ingekomen post 

Diverse reacties op voorgestelde indeling speelterrein Populier, zal worden aangepast.  

 

5. Subsidie 2020 

Concept subsidieformulier wordt opgesteld, Hetty en Jurjen werken dit verder af. 

 

6.  Informatie-avond inbraak- en brandpreventie 

Bewonersoverleg ’t Centrum wil graag meedoen, in november definitieve locatie en datum vaststellen 

(Jurjen, Annemie). In Nieuwsbrief alvast om suggesties voor onderwerpen vragen en belangstelling 

peilen (Bart). 

 

7.  Buurtbudget en vervanging speeltoestellen 

De vogelnestschommel blijft toch gehandhaafd omdat er van 2 kanten sociale controle is worden er geen 

problemen verwacht. Er zijn geen reacties gekomen op de voorstellen voor de speeltoestellen bij de 

Ceder en bij het buurthuis. Picknicktafel wordt hopelijk ook geplaatst. 

I.v.m. tussentijdse prijsverhoging moet er mogelijk vanuit het buurtbudget aangevuld worden. 

Bas de Bruijn meldt dat er in het Salderespark bij de Vogelkers-ingang geen hondenpoepbak is, 

Sandrine regelt dat de poepbak van het bewonersoverleg daar geplaatst wordt.  

Bas vindt dat bij de speeltuin aan de Sleedoorn (achter huis dr. Venema) de opening te breed is, 

kinderen kunnen daar ongemerkt ineens weghollen: Sandrine overlegt met Wilco over evt. versmalling. 



De gemeente schijnt intussen voor een honden losloopveldje te denken aan het stuk bezinkbassin tussen 

Wilg, Hokkelstraat en Ringweg. 

 

 

8.  Enquête GOEB 

Gezamenlijk ingevuld. Rob meldt dat het bestuur eind 2019 zal aftreden, dus dringend vervanging 

gezocht, graag ook in Nieuwsbrief melden (Bart). 

 

9. Rondvraag en volgende vergadering 

Rob meldt dat hij tijdelijk minder inzetbaar zal zijn. De volgende vergadering is woensdag 6 november 

2019, locatie nog nader vast te stellen. 

Bas wil graag een volgende keer de agenda toegestuurd krijgen ter informatie. 

 

Aandachtspunten: 

1 Regels voor vissen publiceren 

2 Overlast particulier groen periodiek volgen 

3 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 

4 Hondenlosloopveld 

5 Speeltoestellen 

 

 
 


