Verslag avond in Oud Gastel d.d. 11 juni 2019 - tafel wethouder Hans Wierikx
Wat is er goed in Oud-Gastel?
 Actief verenigingsleven, er wordt veel georganiseerd
 Veel nieuwbouw, zorgt ook voor verjonging
 Goed OV
 Voorzieningen dichtbij
 Gemoedelijk
 Er wordt veel voor ouderen gedaan
 Veel groen, ook in de omgeving
 Mooi kerkgebouw
 Veel culturele activiteiten: museum, heemkundekring
 Veel actieve, ondernemende inwoners. Voorbeeld: het speelbos
Wat kan er beter?
 Parkeerproblemen in de Kerkstraat/Achterdijk
 Kliko’s worden bij elkaar gezet op de Achterdijk, waardoor mensen er niet langs kunnen
 Parkeren Dorpsstraat: parkeerplaatsen liggen op gelijke hoogte met trottoir, waardoor
mensen het trottoir oprijden
 Trottoir Dorpsstraat is te steil.
 Toegenomen verkeer door groei Oud-Gastel en door omliggende industrieterreinen. Snelheid
ligt hoog. Speelt o.a. op de Kerkstraat, Meirstraat en Oudendijk.
 Onveiligheid voetpaden kom Noord
 Zwerfafval, ook op parkeerplaatsen
 Aansluiting op Rijpersweg voor fietsers en voetgangers, als fietssluis t.z.t. wordt verwijderd
 Uitbreiding sporthal nodig zodat verenigingen kunnen groeien
 Verloedering in gedeelte van de Kerkstraat/Dorpstraat
 Meer speelvoorzieningen voor jonge kinderen. In de natuurlijke speelvoorziening ligt te veel
hondenpoep..
 Onduidelijkheid over visrechten in retentievijver
 Postcode Maximalaan werkt niet in de Buiten Beter app.
Verbetervoorstellen
 Parkeren Kerkstraat: ontheffing voor parkeren voor eigen garage verlenen of groen
opofferen om meer parkeerplaatsen te realiseren (bijvoorbeeld langsparkeren wijzigen in
schuine parkeerhavens locatie achterdijk). Beleid maken om arbeidsmigranten niet te
huisvesten in woonwijken, als dat mogelijk is. Als het niet anders kan, dan in elk geval zorgen
voor goed onderhoud van de panden. Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten buiten
de kom zou een goede optie zijn.
 Bouwverkeer omleiden, zodat het niet dwars door de kern rijdt wanneer dit niet nodig is.
Hiervoor zouden afspraken gemaakt kunnen worden met ontwikkelaars of borden geplaatst
kunnen worden.








Wanneer Woonkwartier ’t Sluiske niet meer beheert, zorgen voor invulling die weinig
overlast voor de veroorzaakt. Er is begrip voor het feit dat bijzondere doelgroepen ook in de
wijk gehuisvest worden, maar dan moet er wel voldoende toezicht zijn.
Meer afvalbakken plaatsen en onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om ongedierte
uit de afvalbakken te houden. Door de huidige kleppen op de afvalbakken gooien mensen
hun afval dat er niet makkelijk doorheen past er alsnog naast.
Verbeteren groenonderhoud en zorgen voor interessanter groen. Het groenonderhoud
wordt verbeterd door de gemeente.
Wanneer de riolering in de Dorpsstraat vervangen wordt, kan ook meteen het trottoir
worden aangepakt. Bewoners kunnen hiervoor later nog ideeën aanleveren.

