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Datum: woensdag 22 maart 2017
Locatie: Het Kompas, Bovenstraat 18 te Hoeven
Aanwezig:  ± 60 mensen waaronder bestuur Samenstichting Hoeven, voltallig college    
  Halderberge, in Hoeven wonende gemeenteraadsleden en Hoevense inwoners    
  waaronder vertegenwoordigers van diverse Hoevense stichtingen en verenigingen
   
De avond wordt geopend door Suzan Peters die m.b.v. een Powerpoint presentatie de bestuursleden van 
de Samenstichting Hoeven voorstelt aan alle aanwezigen. Het is namelijk de eerste dorpsbijeenkomst van 
de Samenstichting sinds de oprichting op 25 april 2016.

Voorzitter Frans Buijs neemt de regie over en geeft uitleg over het functioneren van de Samenstichting 
Hoeven: 

Rol Samenstichting Hoeven
• Leefbaarheid van Hoeven en van haar inwoners bevorderen.
• De stichting tracht dit te bereiken door samen met de inwoners een rol te spelen in projecten in   

hun leefomgeving en de communicatie tussen gemeente en de inwoners te verbeteren.
• De Samenstichting zal per project/onderdeel afspreken wat hun rol is in deze.
• De gemeente betrekt de Samenstichting bij het opstellen van plannen of voorstellen die van   

 wezenlijke invloed zijn op de leefbaarheid van de kern Hoeven.

Hierna volgde het voorstellen van de gemeente-ambassadeurs Gert Kroes en Diana Kaasenbrood die 
namens de gemeente de vergaderingen van de Samenstichting Hoeven bijwonen en aanspreekpunt zijn 
voor de Samenstichting en de inwoners van de kern Hoeven.

Frans geeft het woord aan Gert Kroes die namens de ambassadeurs een woordje doet. Hij licht een aantal 
zaken toe:
• Rol van de ambassadeurs binnen de Samenstichting.
• Rol van de ambassadeurs voor de inwoners van Hoeven bij ideeën en initiatieven zoals:   

 - Begroeiing van de perken in de Bovendonksestraat
 - Jeu de Boules baan bij Het Punt
 - Hondenlosloopplaatsen
• Het uitdelen van een Pluim bij ideeën die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

Frans gaat hierna verder met het volgende onderwerp:

Wat we niet zijn, wat we niet doen
• De Samenstichting vormt een schakel tussen de inwoners van Hoeven en de gemeente. 
      Zij beslist dus niets.
• Adviezen van de Samenstichting kunnen door de gemeente niet als officiële inspraakreacties  

namens de inwoners van de kern Hoeven worden gezien. Inwoners behouden zelf hun individuele   
rechten tot inspraak. De stichting spreekt dus niet namens de inwoners.

• De Samenstichting houdt zich niet bezig met commerciële en politieke aangelegenheden.

Dorpsbijeenkomst 2017
Samenstichting Hoeven
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Vragen over “Wie, wat is de Samenstichting”

Ries Rommens: met welke zaken kan je terecht bij de ambassadeurs of Samenstichting?
Antwoord: In principe kan je altijd bij beide terecht, alleen bij kleine praktische zaken kan je beter 
rechtstreeks de ambassadeurs aanspreken

Thomas Melisse: Zijn er statuten en is er een huishoudelijk reglement? Hoe is de samenstelling en 
aftreden geregeld? Hoe worden inwoners betrokken bij projecten?
Antwoord: Statuten zijn gemaakt en bij notaris vastgelegd. Huishoudelijk reglement is aanwezig. Het 
bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 mensen, momenteel uit 8 personen. Men treedt aan voor 
een termijn van 3 jaar wat verlengd kan worden met maximaal nog 1 termijn. Rooster van aftreden is in de 
maak. (DB bereidt dit voor) Bij werkgroepen worden zoveel mogelijk inwoners betrokken. Bestuursleden 
dienen als katalysators van deze werkgroepen. Mensen met initiatieven worden zoveel mogelijk geholpen. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
• Bijgedragen aan veiligere buitenruimte brede school
• Initiatief buurpreventie Puitenkuil
• Feestverlichting St. Janstraat
• Overleg werkzaamheden Bovendonksestraat
• Actie hard rijdende landbouwwerktuigen
• Inbreng parkeernota
• Bushaltes Halderbergselaan (besloten door provincie)

Vragen over “Wat hebben we tot nu toe gedaan”
Twink Le Poole: Veiligheid nieuwe Brede School m.b.t. drempels (varkensruggen) tussen fietspad en 
rijweg in Achter ’t Hof. Dit n.a.v. stuk in de krant. 
Antwoord: (door Frank Rockx): Er is een brief naar de gemeente gegaan en deze situatie wordt aangepast.

Wat is er lopende?
• Ontwikkeling plan Reuzelaar
• Nog geen concreet plan, in ieder geval woningbouw (± 25 woningen)
• Bestaand gebouw wordt na gebruik snel afgebroken 
• Initiatief CPO-project door diverse inwoners
• Ontwikkeling plan Lindelommer / Kompas / Bibliotheek
• Ingewikkelder, Lindelommer is waardevol pand
• M.b.t. Kompas, er is onderzoek gaande naar mogelijkheden dorpshuisfunctie
• Ontwikkeling herinrichting St. Janstraat
• Meedenken projectplan, wordt aparte werkgroep met stakeholders
• WhatsApp groep buitenwijken
• Bedoeling is om het gehele buitengebied te voorzien van 4 Whatsapp buurtpreventie groepen
• Buurtbus
• Gemeente, Arriva en KBO bij betrokken
• Ontmoetingsplek kerkplein (boom/bankje)
• Kerkbestuur is akkoord
• Contact opnemen met omwonenden
• Geld voor dit project zoeken
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Vragen over “Wat is lopende” 
Peter Beenakkers: hoe breed is de brede school? Gaat de bibliotheek ook mee?
Antwoord: (door wethouder Jan Paantjes): Bibliotheek, tussentijdse en naschoolse opvang worden ook in 
de nieuwe brede school gevestigd.

Paul Buijs: Aangaande leefbaarheid is het Kompas belangrijk. Wat is de toekomst van het Kompas? MFA 
Bosschenhoofd is een voorbeeld van hoe het niet moet.
Antwoord: Er moet een goede buurthuisfunctie zijn in Hoeven. Samenstichting is in gesprek met 
gemeente.

Piet van Oosterhout: is de kerk als buurthuis ook een optie?
Antwoord: Er wordt niets uitgesloten, maar er is nog geen overleg met het kerkbestuur.

Joke Kouters: onveilige situatie voor de fietsers in de st. Janstraat. Kan hier wat aan gedaan worden?
Antwoord: Hans Venneman en Peter Wapstra nemen dit mee in de werkgroep herinrichting St. Janstraat.
 
Wat is toekomst?
• Water regulering
 - Bewustwording van bewoners
 - Week van het water
 - Jos Vermunt en Thomas van Tetering nemen deel aan overleg. 
• Woonvisie
 - Vastgesteld door gemeenteraad
 - In mei 2017 worden in alle kernen woonbehoeftes gepeild
• En nu jullie ……

Vragen over “Wat is toekomst” alsmede ideeën/vragen/opmerkingen van aanwezigen
Ad van Tetering: Aankondiging van groot onderhoud in 2018 aan provinciale weg (N640) tussen 
Oudenbosch en Etten-Leur, dus ook in kern Hoeven. Nu aantal gevaarlijke situaties, bv kruispunt 
Gors/Kruisstraat. Ad heeft wijkvereniging Driehoek benaderd maar daar was geen interesse. Vraag of 
Samenstichting wil meedenken? (Frans)
Antwoord: Rol Samenstichting zou bindende factor kunnen zijn.

René Meijn: Constateert dat straatverlichting verouderd is en lichtsterkte slecht is. (Hans)
Antwoord: Gemeente is bezig met vernieuwingsplan in héél Halderberge

Jan Gijzen: Hondenuitlaatplaatsen in Hoeven?
Antwoord: Gemeente (Gert Kroes) is hier mee bezig op initiatief van inwoner van Hoeven. Wordt gevolgd 
door Samenstichting. (Ronald -> buurtpreventie

Jan Zagers: Wil graag dat het Seminariebos aantrekkelijker wordt gemaakt.
Antwoord: Gemeente is in gesprek met Bovendonk. Wordt gevolgd door Samenstichting. (Jos

Peter Beenakkers: Veiligheid: aangiftes worden niet behandeld of komen niet door.
Antwoord: Dit wordt doorgespeeld naar de buurtpreventie en wijkagent. (Ronald
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Paul Buijs: Werkzaamheden aan Bovendonksestraat. Overleg met aanwonenden is prima, maar informatie 
naar inwoners van geheel Hoeven ontbreekt. Site gemeente (DB) en Samenstichting (Thomas) zou hiervoor 
gebruikt kunnen worden. 
Antwoord: Goede tip! 

Ries Rommens: Buurtpreventie werkt goed maar BOA’s zijn niet zichtbaar.
Antwoord: Samenstichting gaat hierover in gesprek met gemeente. (Ronald

Nico van Dongen: Er zijn contacten tussen en overleg geweest met KBO en Samenstichting. Verzoek ook 
tijdig overleg m.b.t. visie Het Kompas en Het Punt.
Antwoord: Gestreefd wordt naar samenwerking met gemeente en belanghebbenden.

Wim de Rijck: Opmerking: rol buurthuis Het Kompas en Het Punt. Niet Het Kompas uithollen! 

Nico van Dongen: wie te benaderen bij individuele problemen?
Antwoord: Kleine praktische problemen lopen via de ambassadeurs.

Afsluitend woordje door burgemeester Jobke Vonk-Vedder
• Gemeente luistert graag
• Initiatief buurpreventie Puitenkuil: zeer belangrijk
• Super Tuesday: prima samengevoel
• Kennismaken met ambassadeurs Gert en Diana: steunen initiatieven bewoners en hebben rol in 

Samenstichting
• Raadsleden m.b.t. overheidsparticipatie
 - Proces is goed gegaan
 - Er is draagvlak
 - Meer gericht op kaders vaststellen
• Werkafspraken: luisteren is belangrijk
• Pluim wordt uitgedeeld aan de Samenstichting door hun rol in het project “Hard rijdende tractoren”. 

Een cheque van € 250,- is hieraan verbonden. De leden van de Samenstichting zijn zeer vereerd!

Voorzitter Frans Buijs sluit de bijeenkomst, bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en 
nodigt iedereen uit om nog gezamenlijk een drankje te nuttigen in de Foyer.


