Verslag avond in Stampersgat d.d. 22 januari 2019 – tafel wethouder Melisse
Wat is er goed in Stampersgat?
 Onderhoud groen en wegen/bloemen in hoofdstraat
• Saamhorigheid
• Leefbaarheid
• Verenigingsleven / trots
• Spar (Attent) / kleine kern maar wel winkel en bakker
• Klein maar dapper
• Groen/rust
• Vrijwilligers
 Kleinschaligheid

•
•
•
•
•



Veilig
School
Subsidie
Samenwerking met carnaval
Meer samenwerking onderling
Niet links maar rechtsom
Behulpzaamheid

Wat kan beter in Stampersgat?
 Buitengebied (rommel, onkruid, straatmeubilair)
 Vuile verkeersborden
 Bereidheid om te investeren in grotere projecten
 Tweederangsdorp
 Veiligheid: aandacht Fabrieksstraat (vrachtverkeer, binnenstraten)
 Woningbouw: passend bij doelgroep / weinig betaalbare huizen voor ouderen / jongeren behouden (aanwas school en
verenigingsleven)/ ouderen niet wegjagen / klik voor wonen
 Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid BOA
 Tennis -> mogelijkheden om een heel jaar te sporten
 Actief in Dorpshuis (horeca mag exploiteren)
 Leefbaarheid vergroten
 Strooibeleid (ouderen)
 Bestrating Van Mallandstraat
 Groen beleid (paadjes groen) / Wandelroute / aanleg looppad en groen
 Maaien bermen op natuurlijke wijze
 Parkeren: toezicht hierop
 Vrachtwagens – zwerfafval
 Maaibeleid
 Veiligheid: snelheid, school, Fabrieksstraat
 Buitenbeter app: nog alerter, sneller oppakken
 Beter handhaven: parkeren in de vakken
 Noordzeedijk
 Snelheid Gastelsedijk West / Dennis Leestraat / Fabriekstraat
 Suikerunie: geven niets meer aan het dorp. Grondwal/glasvezel, mogelijkheden energie, woningbouw, werkgelegenheid
(arbeidsmigranten) -> kansen benutten
 Suikerunie: lichtoverlast
 Overlast AFC: lichtoverlast, arbeidsmigranten, extra verkeer, fijnstof, geluid
 Waterrecreatie: duikplank (waterschap: kwaliteit niet te borgen), binnenbad, waterpicknicktafel
 Arbeidsmigranten
 Staalunie: last van asbest, afwaaien platen, vervuilde grond, andere invulling terrein -> recreatie
 Ouderen: Openbaar vervoer/zorg, kunnen hier niet blijven wonen
 Mobiliteit: bushalte op zaterdag te ver

Concrete voorstellen
 Klik voor wonen: oplossing
 Schouwen op groen en bestrating
 Verkeersborden schoonmaken
 Evaluatie strooibeleid
 Benutten Buitenbeter app voor parkeeroverlast of zelf de buurman/buurvrouw aanspreken
 Smiley plaatsen bij Gastelsedijk West
 ‘Onderhandeling’ Suikerunie mee investeren in leefbaarheid Stampersgat (geluidswal en tegengaan lichtvervuiling)
 Waterrecreatie
 Bushokje bij bushalte
 Riet weghalen bij Suikersingel: door het riet niets te zien van prachtige groenstrook

