
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 bewonersoverleg Salderes 

 

 

 

Het bewonersoverleg bestond in 2021 uit de volgende personen: voorzitter R. van Vrede, secretaris 

mevr. H. Otten, penningmeester J. van der Velde, en mevr. A. Frieling, B. Willemsen en mevr. S. van 

der Velden. Namens politie Best-Oirschot-Son werden de vergaderingen zoveel mogelijk bijgewoond 

door T. Vermulst. Door de hoge werkdruk lukte dat niet altijd.  

Door de langdurige corona maatregelen vergaderde het bewonersoverleg in 2021 maar drie maal, in 

april, juni (wandelend door de wijk) en september, in buurthuis ’t Centrum, Spar 4. De vergaderingen 

zijn openbaar en bewoners worden aangemoedigd binnen te lopen en vragen te stellen, dit gebeurt ook 

regelmatig. 

 

Activiteiten 

Het jeu-de-boules veldje dat al enige jaren niet meer in gebruik was, is vervangen door een pluktuin. Het 

hondenuitlaat veldje werd regelmatig gebruikt en door de gemeente onderhouden. 

Naar aanleiding van vragen van bewoners zijn er dit jaar enkele bladkorven bijgeplaatst op diverse 

locaties. 

Omwonenden van de Ringweg hebben bij de gemeente geklaagd over de geluidsoverlast door de 

Ringweg. Het bewonersoverleg heeft hen gesteund, dit heeft niet tot resultaten geleid. 

 

Nieuwsbrief en website 

Dit jaar werd tweemaal een huis-aan-huis nieuwsbrief verspreid om de wijkbewoners betrokken te 

houden bij de buurt en hun bewonersoverleg. Van de meldingskaart in de nieuwsbrief wordt veel 

gebruik gemaakt, net als van de mogelijkheid via e-mail opmerkingen en klachten in te dienen.  Dit jaar 

waren er met name vragen over molshopen in het park en het feit dat de gemeente daar niets tegen doet. 

De website bevat o.a. de verslagen van het bewonersoverleg, plus een duidelijke plattegrond van de 

betreffende wijk, in verband met verwarring over de grenzen. 

 

Vergaderingen 

Aan de orde zijn geweest, naast de onder activiteiten al genoemde onderwerpen:  parkeer(over)last en 

het zichtbaar maken van de regels die gelden voor vissen in het park, door middel van pictogrammen.  

 

Samenwerking 

Namens het bewonersoverleg vertegenwoordigt R. van Vrede het bewonersoverleg in het PSBO. 

 

Best,  maart 2022  

 
 


