3e concept leefbaarheidsagenda
Dorpsplatform Woensdrecht (2017-2022)
Hierbij treft u aan het inmiddels 3e concept van de leefbaarheidsagenda van het
Dorpsplatform van de kern Woensdrecht. Sinds de vorige versie is er op het gebied van
de leefbaarheid in ons dorp veel gebeurd. Het is dus tijd voor een ‘update’ van onze
leefbaarheidagenda.
De inmiddels gerealiseerde punten zijn aan het eind van deze agenda geplaatst. De
hoofdpunten zijn, waar nodig, aangepast aan de actualiteit. Dit 3e concept wordt
wederom toegestuurd aan een groot aantal personen en instanties die betrokken zijn
bij de kern Woensdrecht, geplaatst op de website van de Gemeente Woensdrecht en
bekend gesteld in de Woensdrechtse Bode.
Tijdens de eerstvolgende openbare vergadering op dinsdag 18 april 2017 van het
dorpsplatform Woensdrecht worden alle belangstellende inwoners en alle betrokkenen
uitgenodigd om hun visie te geven op de leefbaarheidsagenda.

Hoofdpunten van onze leefbaarheidsagenda zijn in
aangegeven prioriteitsvolgorde :
-

’t Blickvelt beter benutten en verbreden
Er zijn al vele goede initiatieven in de diverse ruimten van ’t Blickvelt
(Dorpswinkel/supermarktje, Herwonnen Levenskracht, Dorpspunt ’t Blickvelt,
Zorgbureau Klaver4). Zorgfunctie(s) zullen nader moeten worden ontwikkeld die
aansluiten op de wensen van de senioren. Verder zal worden bekeken of er ook
voor jongeren nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld
(Aandachtspunt is wel dat de ruimten via de Woningstichting verhuurd worden
en dit niet kostendekkend is zodat de continuïteit van diverse initiatieven
onzeker blijft).
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-

Ontmoetingsmogelijkheden
Om de inwoners van de kern Woensdrecht beter met elkaar in contact te
brengen, dienen er meer leuke en positieve ontmoetingsmogelijkheden te
worden georganiseerd.(b.v. Boerenmarkt, Kerstmarkt, rommelmarkt e.d.)

-

De toegankelijkheid van het buitengebied vergroten
Rondom het dorp dient de toegankelijkheid voor m.n. fietsers en wandelaars te
worden vergroot. We willen niet alleen vanuit het dorp naar het buitengebied
kijken, maar via meerdere veiliger wandel/fietsroutes erin kunnen wandelen
fietsen en verblijven. Concreet worden er al voorbereidingen gedaan voor het
realiseren van een wandelpad onder langs de Brabantse wal nabij de Rijzende
weg. Ook zou een voetpad langs de Langeweg de verkeersveiligheid verbeteren.

-

Verenigingsleven sterk houden
Een belangrijke wens is om het verenigingsleven sterk te houden en dit
verenigingsleven mee te laten groeien met de veranderende behoeften t.g.v. de
veranderende (oudere) bevolkingssamenstelling. De wens is dat de verschillende
verenigingen hun activiteiten nog beter op elkaar gaan afstemmen en/of meer
gezamenlijk opzetten.

-

Klusgroep van vrijwilligers
Een groep vrijwilligers bijeenbrengen in een zogenaamde klusgroep, die onder
nader te bepalen voorwaarden bepaalde klussen in huis of in de tuin kan
verrichten voor personen die hier zelf niet meer toe in staat zijn en zich hiervoor
aanmelden.

-

Het Dorpsplatform wil een betere afspiegeling zijn van de inwoners van
de kern Woensdrecht
Via bijvoorbeeld artikelen/oproepen in de Woendrechtse Bode zullen nadere
contacten worden gelegd met inwoners om actiever deel te nemen en hen meer
te betrekken bij haar activiteiten. Ook zou mogelijk een enquête onder de
inwoners kunnen worden gehouden over wat zij belangrijk vinden om op de
agenda te zetten. Daarbij zouden de verschillende verenigingen
(buurtvereniging, voetbalclub, harmonie etc.) in onze kern gericht kunnen
worden benaderd voor nadere samenwerking en om concrete toekomstige
activiteiten te ontwikkelen.

-

De beschikbare informatie moet toegankelijker worden gemaakt
Beschikbare informatie over actuele zaken en gebruiksmogelijkheden van
voorzieningen die er bestaan, moet meer toegankelijker worden gemaakt dan
momenteel het geval is. (Bijvoorbeeld: door het opnieuw uitgeven van een
Woensdrechts informatiekrantje)
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-

Beter benutten van het Col. Whitakerplein
De herinrichting van het plein met parkeren aan de zijkanten is inmiddels
gerealiseerd. Het verder en beter benutten van de mogelijkheden die dit plein
biedt voor allerlei activiteiten moet nader worden bekeken zodat hier echt
sprake zal zijn van een dorpshart met verschillende bijbehorende activiteiten.

-

Inrichten van een uitzichtpunt aan de Rijzendeweg
Om de aantrekkelijkheid van de Brabantse Wal beter tot zijn recht te laten
komen, is het plan om een uitzichtpunt aan de Rijzendeweg in te richten. We
willen concrete inrichtingsvoorstellen (laten) maken en die voorleggen aan m.n.
de omwonenden en andere inwoners.

-

Kerktoren van Woensdrecht
De kerktoren van de kerk aan de Dorpsstraat van Woensdrecht dient als icoon,
die al van verre zichtbaar is, behouden te blijven.

-

De Dorpsstraat aangenamer en (verkeers)veiliger maken
Daartoe zal worden gekeken naar een zodanige herinrichting met bijvoorbeeld
parkeervakken en verkeersremmende maatregelen dat dit kan worden bereikt.
De huidige bomen in de straat veroorzaken op een aantal plaatsen overlast
doordat de wortels de trottoirtegels omhoog drukken. Dit punt evenzeer
betrekken bij de toekomstige aanpak van de Dorpsstraat. De straat moet ook
(rolstoel) vriendelijk worden ingericht

-

Basisschool De Poorte dient behouden te blijven in of nabij de kern van
Woensdrecht
De voorkeur gaat uit naar het dorpshart op/nabij het Col. Whitakerplein, omdat
dit een essentiële basisvoorziening is bij het behouden van de sociale
samenhang in ons dorp.

-

Aanpassen Woonwijk Molenakkers en woningvoorraad aan ouder
wordende bevolking
Er zal een gevarieerder woningaanbod moeten komen (Levensloopbestendige
woningen). De mogelijkheden voor gedeeltelijke herstructurering van de huidige
woningvoorraad hierin betrekken en het groen van de naastgelegen Brabantse
Wal hierbij meer betrekken.

-

Veiligheidsgevoel

-

Het huidig veiligheidsgevoel bij de inwoners dient behouden dan wel verder te
worden versterkt. Optreden tegen overlast van de plaatsen waar gedeald wordt.
De activiteiten van het buurtpreventieteam dragen zeker bij aan het
veiligheidsgevoel. Continuering van hun activiteiten is noodzakelijk.
3

-

Oorlogsmonument
Structureel in ere houden van het oorlogsmonument e.o., waarbij we niet
alleen afhankelijk zijn van de huidige vrijwillige adoptie hiervan. Eveneens wordt
aandacht gevraagd voor het in ere houden van het Mariakapelletje op de hoek
Dorpsstraat/Nederheide.

-

Gerealiseerde projecten

-

De tunnel onder de Langeweg is inmiddels door Rijkswaterstaat voorzien van
betere verlichting. Daardoor is het veiliger geworden voor fietsers en
wandelaars. Het periodiek schoonhouden van de tunnel verdient continue
aandacht.

-

Verlichting Dorpsstraat
Maart 2017 is de verlichting in de Dorpsstraat aangepast met ledverlichting en
nieuwe armaturen. De bewoners zijn betrokken bij de keuze van de soort
armaturen.
Hondenlosloopveldje
Aan de Fortuinstraat is eind 2016 door het dorpsplatform een
hondenlosloopveldje ingericht. Er wordt al veel gebruik van gemaakt en het
voorziet duidelijk in een behoefte!

--------------------------------------
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