Verslag avond in Hoeven d.d. 19 november 2019 – tafel Hans Wierikx
Waar bent u trots op?
• Buurtpreventie. Het hele dorp is gedekt, er is goed onderling contact en de gemeente pakt zaken
die hieruit naar voren komen op.
• Het verenigingsleven. Er is veel te doen, voor ieder wat wils en de verenigingen leiden tot
saamhorigheid. Hoeven heeft ook bijzonder veel actieve wijkverenigingen.
• Het gebouw van Bovendonk
• De mooie en gevarieerde landelijke omgeving. Rust en ruimte, waarin het prettig wonen is
• De centrale ligging
• De Albert Heijn
• De nieuwe brede school
• Carnaval, in het bijzonder de optocht
• De fijne gemeenschap. Goede omgang met elkaar en open voor nieuwe mensen van buiten.
Steun voor kwetsbare inwoners
• Veel initiatieven en pilots, soms vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld de zwerfvuil actie, de pilot oog
voor elkaar en het initiatief van Het Punt om ouderen daar te laten eten
• De medezeggenschap/participatie en de samenwerking tussen ondernemers, inwoners en
verenigingen daarin
• De kerk

Wat kan er beter?
• Het onderhoud van het Pagnevaartbos, dat levert nu gevaarlijke situaties op voor kinderen en
het is zonde
• Onveilige verkeerssituaties
o Het verkeer bij de school (Achter Het Hof), gevaarlijke plek om over te steken
o De provinciale weg N640 zorgt voor overlast
o Op onder andere Sprangweg en Sint Janstraat wordt te hard gereden. Er zouden meer
controles moeten zijn, op verschillende momenten op de dag.
o Het verbod voor vrachtwagens 's nachts op de N640 lijkt opgeheven, de borden zijn
grotendeels weg
o De voet- en fietspaden langs de Sint Bernardusstraat (N640) zijn te smal, dit zou de
gemeente samen met de provincie moeten oppakken. Hiervoor moeten wel veel bomen
gekapt worden
o Toename verkeer bij De Heul
o Fietsers op de Bovendonksestraat steken soms onverwachts over. Er wordt ook veel te
hard gereden
o De rotonde bij Tielens Tuinen (Bovenstraat) heeft geen goede oversteekplaats voor
fietsers. Fietsers rijden tegen de richting in
• Bij bestemmingsplanwijzigingen stelt de gemeente zich niet meewerkend op en het duurt te lang
• Het openbaar groen zou moderner ingericht moeten worden, met meer oog voor klimaat en
biodiversiteit
• Het onderhoud van wegen is van onvoldoende kwaliteit

Het onderhoud van wegen en openbare verlichting is nu vaak incidenteel, om iets te
reparen, terwijl de kwaliteit hoger zou zijn als het in één keer goed zou gebeuren
o Er zou een structureel kwaliteitsplan moeten komen voor het onderhoud van voet- en
fietspaden
o De voetpaden zijn slecht begaanbaar voor minder validen
o De mensen die glasvezel hebben gelegd hebben de bestrating van de voetpaden niet
goed teruggelegd
o De voetpaden tussen de woningen op de Hertog Janlaan en de Arnoutlaan moeten
opgeknapt worden
Een totaalvisie voor de kern ontbreekt. Een integrale aanpak, met planning en fasering van de
verschillende projecten zou beter zijn.
De wijkagent de BOA's zijn te weinig zichtbaar. De wijkagent heft onvoldoende tijd. De BOA's zijn
wel bereikbaar voor de buurtpreventieteams, maar zijn in het weekend niet beschikbaar
De Sint Janstraat Oost en het winkelcentrum rondom de Action zijn lelijk. Het eerste gebied gaat
al wel aangepakt worden.
Vuilstorten / bijplaatsen bij containers is een probleem. De samenstichting zou graag in Hoeven
een pilot voor afvalbeleid uitvoeren.
Carnavalsverenigingen kunnen hun afval moeilijk kwijt en weten iet wat de stand van zaken is.
Het college werkt momenteel een oplossing hiervoor uit en praat in een later stadium ook graag
over afvalscheiding met de verenigingen.
De gemeente en het UWV zouden efficiënter kunnen werken bij de herkeuring van Wajongers
door naar de individuele omstandigheden te kijken
Er zou meer aandacht moeten zijn voor (alleenstaande) senioren, ook in geschikte woonvormen.
Verhuizen is vaak een grote stap voor senioren, dus zelfs als de wens is er is, gebeurt verhuizen in
de praktijk soms niet. De gemeente zou in elk geval voldoende ondersteuning moeten bieden
Basisschool Uniek is te klein
Nu glasvezel is aangelegd vragen mensen zich af welk internetabonnement ze zouden moeten
nemen. Er gaat een informatiebijeenkomst hierover georganiseerd worden in het Punt
De appelbomen van de gemeente geven veel rotzooi, wat vaak niet op tijd wordt opgeruimd
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