Verslag avond in Oud Gastel d.d. 11 juni 2019 - tafel burgemeester Jobke Vonk-Vedder
Waar zijn de inwoners van Oud Gastel trots op? Waarom wonen zij er graag?
 Rustige gemeente met weinig criminaliteit.
 Altijd ruimte voor nieuwe initiatieven.
 Veel evenementen
 Trots om in dit gezellige dorp te komen wonen! Groen, gezellig en sociaal dorp.
 Dat er vier levensbestendige woningen zijn gebouwd.
 De sportvoorzieningen zijn top!
 Dorp met nostalgie
 Mooie brede school (basisschool Talente)
 Ons kent ons!
 De aanwezigheid van een zwembad.
 Veel activiteiten op sociaal gebied.
 Goede doorgaande route en dicht bij steden.
 Ik ben trots op Oud Gastel, het is een leuk en open dorp!
 Ondernemend!! Veel activiteiten.
 Aantrekkelijk dorp om er te blijven wonen.
 Héél gezellig dorp, véél contact met de mensen.
 Oud Gastel heeft een mooi historie, veel evenementen, saamhorigheid en het is een
gemoedelijk dorp
Wat kan er beter? Wat wordt er gemist?
 Er wordt een persoonlijke situatie aan de Vierschaarstraat besproken. De situatie bekend
bij de gemeente. Er wordt een gesprek ingepland.
 Eenrichtingsverkeer Kerkstraat/Dorpstraat?
 Snoeiwerk tijdig opruimen. Bijvoorbeeld bij de tennisbanen maar ook op andere plekken
in Oud Gastel. Terugkoppeling wordt gemist op dit gebied.
 Inzamelcontainers worden te weinig geleegd. Glas, plastic en kleding worden naast de
bakken gezet. Ook ander afval wordt bijgeplaatst. Bijvoorbeeld bij de Kruidenlaan
(weekenden).
 Op meldingen (mail en telefonisch) bij de gemeente komt niet altijd een reactie.
 (Nachtelijke) overlast gebied “Blankershove”. Hangjeugd verspreidt zich naar de
parkeerplaats bij Talente en SC Gastel. Er is sprake van het dealen van drugs. Wijkagent
is op de hoogte, maar er is geen verbetering.
 Een vierde veld (voetbal) voor SC Gastel. Deze vereniging is nog steeds groeiende in
leden.
 Op baan 3 van de tennisvereniging staat regelmatig water. Er is te weinig afvoer.
 Verbetering van de stoepen in de Dorpsstraat. Zijn vaak te smal, te hoog en slechte
bestaring. Erg moeilijk voor ouderen met rollators.
 Cameratoezicht zwembad in verband met kleine criminaliteit en fietsendiefstal
 Meer beelden van Streekomroep Ons West-Brabant over activiteiten in Oud Gastel.
 Saai groen. Veel dezelfde soort planten, graag combineren met ander soorten en kleuren
van planten!! Planten die dor verdord zijn weghalen en niet laten staan.
 Waar kun je criminele meldingen in Oud Gastel melden? Bijvoorbeeld inbraken. En waar
zaken die je bent verloren?
 Handhaving van de 30-kilometerzone. Hier wordt vaak te hard gereden.
 Meer winkels, bijvoorbeeld Kruidvat, Hema.
 Banken bij de Jeu de Boules-baan.

Verslag bezoek college Oud Gastel 11 juni - tafel burgemeester Jobke Vonk-Vedder.docx

pagina 1 van 2

VERSLAG










Beter parkeren, bijvoorbeeld. door schuine parkeervakken. O.a. in de Wilhelminastraat
en andere straten in het oudere wijken van Oud Gastel is het moeilijk parkeren, grotere
auto’s passen niet meer in deze straten.
Tegengaan vandalisme. Bijvoorbeeld ingooien ruiten bij voormalige Bernardusschool en
vernielingen in het Speelbos.
Snellere aansluiting op internet via glasvezel. Ook voor zendmasten t.b.v. de mobiele
telefoon.
Voet- en fietsgangerszone dwars door Oud Gastel (van Noord naar centrum).
Te hard rijden bij kruispunt Veerkensweg/Rozemarijnstraat/Kruidenlaan.
Overlast St. Antoinedijk.
Betere communicatie bij bouwactiviteiten.
Te smalle parkeerplekken in de Dorpsstraat
Op Rooverhof enorme hoogteverschillen.

Samengevatte voorstellen
 Betere groenvoorziening in Oud Gastel / oplossing voor zwerfafval
 Aanpakken situatie centrum Oud Gastel, parkeren, verkeersveiligheid, verbetering
trottoirs Dorpsstraat
 Tegengaan overlast, criminaliteit, vandalisme en hangjongeren
 Verkeersveiligheid in heel oud Gastel
 Betere communicatie tussen gemeente en inwoners.
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