Verslag avond in Oud Gastel d.d. 11 juni 2019 - tafel wethouder Thomas Melisse
Wat gaat er goed ? Waar zijn wij trots op ?
 Verenigingsleven
 Verbondenheid
 Betrokkenheid
 Veel vrijwilligers
 De bereikbaarheid en het OV
 Woonomgeving; het is mooi wonen in Oud Gastel
 Sport en onderwijs
 Zwembad
 Speelbos
 De vele voorzieningen
 Veiligheid: de samenwerking tussen bewoners en wijkagent via de whatsapp-groepen, maar ook
tussen de politie en de gemeente Halderberge
 Economische ontwikkelingen ; bedrijventerreinen
Wat kan beter, wat missen we ? En wat zijn dan concrete verbeterpunten :
1. Jeugd; overlast die ervaren wordt van de “hangjeugd”
 De zichtbaarheid verbeteren van de jongerenwerker, een jong iemand inzetten als
contactpersoon voor de jeugd.
 Oproep aan vrijwilligers en ouderen om eens langs te lopen bij bijv. het speelbos om een
oogje in het zeil te houden
 De zichtbaarheid van de BOA’s verhogen
 Oproep voor buurtpreventieteams
 De Gastelse jeugd uitnodigen/jongeren voor een gesprek met dorpsgenoten.
 Aanschaf van een mobiele camera
2. Milieu : zwerfafval / te weinig afvalvakken / te weinig groenonderhoud
 De vervuilers zijn vaak de bewoners zelf, spreek elkaar aan
 Zwerfafval en volle afvalbakken melden via de buiten beter app
 Bordje bij het milieupleintje met daarop de informatie wanneer een container geleegd
wordt. En het verzoek het afval mee terug te nemen als een container vol zit en dit op een
later moment opnieuw aan te bieden.
 Volle containers melden bij Saver
 Meer geld beschikbaar stellen voor een extra onderhoudsbeurt van het groen
3. Verkeersveiligheid / bereikbaarheid centrum Oud Gastel
 Er wordt door de inwoners van Oud Gastel zelf te hard gereden, voornamelijk door een
groep jongeren
 Onveilige trottoirs Dorpsstraat ; de bus uit de Dorpsstraat zou een optie kunnen zijn
 Het rioleringsproject van de Dorpsstraat, Markt, Carolinastraat biedt kansen om de straten
anders in te richten.
 De Meirestraat wordt genoemd als onveilig en waar vaak te hard wordt gereden
 Er wordt voorgesteld om de inwoners, bijv. de jonge gezinnen, via een online platform mee
te laten denken/participeren. Zij hebben vaak een drukke agenda en kunnen dan op een
tijdstip wat beter past in de agenda meedenken. Ook mensen die niet in de betreffende
straten wonen, biedt je zo de mogelijkheid om mee te denken.

4. Leegstand centrum
 Er is veel leegstand in het centrum, genoemd wordt o.a. de passage
 Is het mogelijk deze panden te transformeren naar woningen ?
 Oproep aan de gemeente om regels/eisen te stellen aan panden die leeg staan om zo
verpaupering te voorkomen. Hierop zou dan gehandhaafd kunnen worden
5. Oprukken van industrie en de opslagloodsen op Borchwerf
 Er komen steeds meer grote opslagloodsen bij op Borchwerf, wanneer stopt dit. Kan de
gemeente hier iets tegen doen ?
 Er is een bestemmingsplan voor Borchwerf (uitleg door wethouder)
 Er zijn ook regionale afspraken (uitleg door wethouder)
 Een afspraak inplannen met de heer H. de Jong en wethouder Thomas Melisse om de
invulling van het bestemmingsplan Borchwerf door te spreken
6. Woningbouw voor de mindere portemonnee
 Betaalbare woningen voor mensen met een kleinere portemonnee
 Creatief nadenken over bijv. groepswonen
 Zijn Tiny Houses een mogelijkheid op bijv. de oude schoollocaties. Denk dan aan
alleenstaanden en ouderen
Concrete voorstellen
1. Rolstoel 4 daagse, bijv. georganiseerd door ’t Veerke
2. Omgeving dementie vriendelijk verder mogelijk maken
3. Bewegen voor alle leeftijden, als voorbeeld werd wandelvoetbal voor ouderen genoemd. De
voorzitter van de voetbalvereniging neemt dit voorstel mee naar de eerstvolgende vergadering
4. Online burgerparticipatie; de heer Freek Huijsmans wil hierin graag meedenken

