Verslag avond in Oud Gastel d.d. 11 juni 2019 - tafel wethouder Jan Mollen
Wat is er goed in Oud Gastel?
 Actief verenigingsleven
 Veel vrijwilligers
 Sociale cohesie
 Zwembad en sportaccommodaties
 Nieuwe school/scholen
 Openbaar vervoer en aanwezigheid van
busstation
 Centrale ligging en bereikbaarheid, ook via
de wegen rondom Oud Gastel









Mooie wijken en weinig verloedering
Fijn wonen, ook voor ouderen
Velen keren terug naar Oud Gastel
Samenwerking met de gemeente
Klein genoeg als dorp, groot genoeg voor
voorzieningen
Saamhorigheid en onderlinge
communicatie (inwoners)
BuitenBeter-app

Wat kan beter in Oud Gastel?
 Onderhoud wegen en (te smalle) trottoirs
 Onderhoud en inrichting buitenruimte schoollocatie
 Onderhoud groen en bomen
 Hondenpoep
 Sneller oppakken ontwikkelingen. Voorbeelden: locatie Passage Dorpsstraat, vm. schoollocatie
Linde/Joannes (ontwikkelen danwel ervoor zorgen dat deze locatie er netjes bij ligt)
 Verlichting en veiligheid Veerkensweg incl. mogelijkheden om via Veerkensweg een veilige ronde
in het buitengebied te kunnen wandelen (Gastelsedijk West, Rolleweg)
 Doorstroming verkeer Parkstraat (1 richtingsverkeer) - Markt
 Veilige fietsroute Roosendaal
 Ontsluiting voor langzaam verkeer vanuit Oud Gastel Noord richting centrum
 Snelheid verkeer Oudendijk
 Woningen voor starters en 1- persoonshuishoudens
 Veiligheid entree en looproute school, Schoolstraat/nabij brandweerkazerne
 Zwerfafval, vooral van hangjeugd
 Participatie over proef parkeren Markt
 Veiligheid nabij visstoep St. Antoinedijk
 Handhaven nachtvissen
Concrete voorstellen
1. Aandacht voor de aanpak, parkeren en trottoirs omgeving Beatrixstraat en Dorpsstraat: brede
inbreng bij project aanpak riolering/herinrichting
2. ‘Begeleiden’ veilige route entree voetbal/school vanaf Schoolstraat/locatie brandweerkazerne
3. Onderzoeken of betonplaten langs Veerkensweg nog aanwezig zijn en benut kunnen worden
voor veilige verbinding langs Veerkensweg, met duurzame verlichting. Ronde Veerkensweg –
Gastelsedijk West- Rolleweg hierbij meenemen.
4. Meer toezicht organiseren bij speelbos (boa’s, wijkagent, inwoners)
5. Mogelijkheden voor tijdelijk camertoezicht onderzoeken nabij speelbos
6. Met jeugd in gesprek over hangplekken (locaties, gedrag)
7. Grotere afvalbakken (gaten) nabij hangplekken, nodigt uit om het afval er wel in te werpen.
8. Inzaaien vm. schoollocatie Linde/Joannes
9. Buitenterrein Futura netjes maken en inzaaien.
10. Onderzoeken langzaam verkeer verbinding vanuit Oud Gastel Noord richting centrum.
Gestelde vragen
1. Kunnen jongeren in leeftijdsdcategorie van 13 -17 jaar worden betrokken bij dit soort
bijeenkomst of vragen over (de toekomst van) Oud Gastel?
2. Wie is de wijkagent in Oud Gastel?
3. Is een vispas benodigd bij de visvijvers in Oud Gastel en wat zijn de regels?
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