Verslag avond in Hoeven d.d. 19 november 2019 - tafel wethouder Jan Mollen
Wat is er goed in Hoeven?
• Openbare ruimte: ruim opgezet, goed onderhouden, mooie speeltuinen, diversiteit in groen
• Mooie woonomgeving / (nog) ongeschonden natuurlijke omgeving
• Het blijft een dorp. Houden zo! / kleinschalig
• Buurtpreventie (teams en whatsapp-groepen)
• Diversiteit in bebouwing / geen hoogbouw
• Leuke lokale activiteiten / soms straatfeesten (overal)
• Goede muziekvereniging (St. Caecilia)
• Carnaval
• Prima sportvoorzieningen
• Prima welzijn/zorg
• Aandacht voor het park rondom Bovendonk
• School Uniek is goed benaderbaar voor externen (Bijv. muziekonderwijs)
• Levendig/bruisend verenigingsleven
• Vrijheid
• Fijne leefgemeenschap
• Kerk wordt buurthuis
• Het steeds mooier maken van de St. Jansstraat
• Ondernemersgeest
• Winkels en pinautomaten
• KBO Hoeven
• Saamhorigheid
• Zoals vanavond: betrokkenheid van inwoners bij zaken die ‘Hoeven’ aangaan.
• Gemeente kiest voor overleg (bijvoorbeeld ‘illegale’ uitbreiding openbaar groen
• Centrumvieringen in Bovendonk zoals: Koningsdag, Sintoptocht, start Fietsvierdaagse
• Carnavalsoptocht in Hoeven
• “Hoeven aan de kook”
• Voldoende parkeergelegenheid (in zijn algemeenheid)
• Prettige sociale controle
Wat kan er beter?
• Diverse verkeersknelpunten (bijvoorbeeld bij de school en bij het Johannapark) /
verkeersoverlast N640
• Speelbos Hoeven
• Afvalverwerking / toezicht op illegale stort / vaak extra rommel naast vuilcontainers o.a.
school, Hofstraat, Tuin van Gerlagh
• Onderhoud groen
• Onkruidbestrijding
• Bestrating
• Handhaving verkeer (bij Action)
• Nieuwbouw woningen (flexibele bestemmingsplannen, uitstraling St. Janstraat-Oost)
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Winkelbestand (te beperkt, mag diverser)
Communicatie gemeente (brief kan, maar persoonlijk contact is beter)
Welzijnsaccommodaties (gemeentehuis (kompas), scouting)
Begeleiding mantelzorg / ontmoeten
(On)veiligheid rondom Uniek
Bredere betrokkenheid inwoners
Een te grote afstand tot het bestuur van Gemeente Halderberge
Gevoel geen grip te hebben op grote ontwikkelingen als energietransitie
Toezicht op de WVS medewerkers
Onduidelijkheid toekomst scouting (huisvesting en klachten uit de buurt)

Verbetervoorstellen
• Meer toezicht op het gebied van afval (heterdaad betrappen / doorzoeken van afval naar
adresgegevens)
• Gratis ophaaldienst voor afval
• Afvalpreventie (minder verpakkingsmateriaal)
• Meer handhaving op verkeersovertredingen zoals te hard rijden of eenrichtingsverkeer
negeren)
• Praktisch oplossen van verkeersproblemen (niet te theoretisch benaderen, bijvoorbeeld met
verkeersmodellen)
• Recyclen van afval met behulp van nieuwe technologieën
• Evaluatie van beleid met behulp van input van de inwoners als ervaringsdeskundigen
• Energieneutraal maken van de Gemeente Halderberge
• Extra communicatie over de projecten in Hoeven
• Nieuwbouw van woningen
• Onkruidbestrijding verbeteren
• Dit soort avonden blijven organiseren!

