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Aanwezig: Annemie Frieling, Hetty Otten,  Sandrine van der Velden,  Rob van Vrede, Bart 

Willemsen 

Gast: Esmee Vreeswijk 

  

Kennismaking sportcoach Salderes 

Esmee is vakleerkracht op twee basisscholen in Best, plus coach voor de wijk Salderes. Doel: 

inwoners van alle leeftijden zo veel mogelijk gratis te laten bewegen. Opzet: mensen 

ontmoeten elkaar en bewegen dan op de manier waar hun groep behoefte aan heeft 

uitgesproken. Esmee zal stukje schrijven voor website.  Het bewonersoverleg suggereert 

activiteiten als ‘soort zeskamp’ in het park, spelletjesochtend, valpreventie training.  

In Nieuwsbrief begin 2022 evt. datum van activiteit noemen. 

 

Verslag vergadering 2 juni 2021 

Goedgekeurd. 

 

Bladkorven 

Verzoek om bladkorven ontvangen van Eik 41, Moseik 20, Salderes 103. Nogmaals duidelijk 

maken dat ze NIET bedoeld zijn voor eigen bomen/snoeiafval en dat gebeld kan worden als 

ze vol zijn. Inmiddels mail ontvangen van gemeente (Martin Baeten) dat er vergaderd zal 

worden wat er precies geplaatst zal worden. Na plaatsing bladkorven berichtje op website en 

in Groeiend Best. 

Hetty zal mailen of er rond de hondenlosloop plek gesnoeid kan worden. 

 

Opschoondag 18 september 

Volgend jaar kunnen we meedoen, in het kader van de bewegings stimulering. Jan Leytens 

vragen naar overlast plekken in de buurt (Hetty). 

 

Kunstwerk 

Sandrine mailt Abdallah en Wilco hierover. Ine Holtkamp blijkt in overleg met gemeente en 

Bart over een keramisch verbodsbord voor vissers boven 14 jaar. Moet wel hufterproof zijn, 

anders is het zonde van het werk. Nadenken over keramische tafel of picknicktafel. 

 

Nieuwsbrief 

In Nieuwsbrief aandacht vragen voor groene oplossingen/regenton tegen wateroverlast na 

forse regenbuien, nu veel tuinen vooral betegeld zijn (Bart).  

 

Rattenoverlast 

Op website en in Nieuwsbrief vragen om zo min mogelijk de vogels te voeren en het voer ’s 

avonds weg te halen, om geen ratten aan te trekken (Sandrine, Bart) 

 

Ringweg 



Annemie en Hetty hebben cijfers rond geluidsoverlast en fijnstof besproken met Ad v.d. Wiel 

en Marnix Holtkamp en de steun van het bewonersoverleg uitgesproken. Geen behoefte om 

bij gesprek met gemeente aanwezig te zijn. 

 

Rondvraag 

Annemie kreeg iemand aan de deur die ‘namens gemeente’ met haar over duurzaamheid 

wilde praten. Poging tot oplichting? (Tonny, weet jij daar iets van?) 

Sandrine: in het voorjaar weer wandelvergadering houden, van tevoren aankondigen in 

Nieuwsbrief en Groeiend Best, zodat inwoners ons kunnen aanspreken op eigen terrein (Bart, 

Hetty) 

 

Volgende vergadering 

Op donderdag 4 november, 14 dagen tevoren overleggen waar we precies heen gaan. 

 

 

Aandachtspunten: 

1 Regels voor vissen publiceren 

2 Overlast particulier groen periodiek volgen 

3 Voortgang nota inwoners- en overheidsparticipatie 


