Verslag avond in Hoeven d.d. 19 november 2019 - tafel wethouder Thomas Melisse
Wat is er goed in Hoeven?
• Bereikbaarheid
• Verenigingsleven
• De zeer vele vrijwilligers
• Betrokkenheid in de samenleving
• De samenhorigheid
• Leefbaarheid
• Goede sfeer
• Rustig dorp
• Mooi evenwicht tussen wonen en recreatie
• Ruimte- rust-groen ( natuur )
• De vele voorzieningen in het centrum ( winkels, eetgelegenheid etc. )
• Open en gezellig karakter
Wat kan er beter?
• N640: het besluit over de snelheid is genomen op het moment dat de stikstof problematiek
nog niet speelde. Gevraagd wordt of de huidige stikstof problematiek nog effect heeft op het
genomen besluit.
• St. Janstraat: breder communiceren, niet alleen communiceren naar de werkateliers.
• Veiligheidsgevoel verbeteren, door betere inrichting openbare ruimte en meer inzet boa’s.
• Huisvesting arbeidsmigranten versus recreatie. Recreatiegebied niet laten vollopen met
arbeidsmigranten.
• Handhaving, meer inzet van boa’s.
• Inspraak is leuk, maar niet ten koste van alles. Als voorbeeld wordt aan gehaald het speelbos.
Het plan voor een speelbos in de Pagnevaart gaat in de beleving onverwachts niet door.
Waarom, men is bekend met de protesten, gaat het niet door. Het ontbreken van informatie
wordt als een gemis ervaren.
• Onderhoud openbare ruimte ( groen / wegen ). De Slikstraat/ Mommerstraat verkeert in
slechte staat.
• Behoud ruimte in de straat voor groen en dergelijke.
• Draag zorg voor betaalbare en meer senioren woningen in de kern. Senioren woningen met
zorg op maat.
• Meer starterswoningen.
• Sociale huurwoningen voor beginnende gezinnen.
• Overweeg specifieke voorrangsregeling bij toewijzing huurwoningen.
• Doorstroming in de woningmarkt.
• Gebruiksvriendelijke trottoirs.
• Fysieke veiligheid van trottoirs en wegen ( van Hooydonklaan / Hertog Janlaan ). Trottoirs
worden gebruikt door fietsers. Tref afremmende maatregelen, door het plaatsen van een
fietssluis, pad tandarts op Bovendonksestraat .
• Tegengaan van verval van trottoirs en straten. Trottoir ongelijk: Gaverenhoek /
Weigeliastraat / Hertog Janlaan / Scheldelaan.
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Aandacht voor de controle op herstraatwerk van KPN ( glasvezel ).
Openbare verlichting in buitengebied.
Aandacht voor eenzaamheid.
Communicatie door gemeente. Als voorbeeld wordt het zoeken naar een scouting terrein
aangehaald. Horen niets meer. Er is behoefte aan informatie.
Gladheidsbestrijding buitengebied. Zou graag wat meer zoutbakken zien.
Bestrijding ongedierte ( mieren ).
Behoud buitengebied versus recreatie versus infra. Het zoeken naar de juiste balans.

Verbetervoorstellen
• Daar waar de behoefte is, het plaatsen van een zoutbak.
• Langzaam verkeer beter beschermen.
• Actiever communiceren.
• Het toegankelijker maken van gemeentelijke besluiten. Verwijzen waar de genomen
besluiten terug te vinden zijn.
• Inzet zichtbaar handhaving.
• Bouwen, soepeler omgaan met bestemmingsplan.
• N640, nagaan of de huidige stikstofproblematiek nog effect heeft op het genomen besluit.
• Stel niet te veel regels, in een ondersteuning naar verenigingen.
• Waken voor een juiste balans tussen rust en ruimte.

