Motie herinrichting Sint Janstraat Hoeven.
De raad van de gemeente Halderberge,
in vergadering bijeen op 5 november 2015:
gelet op het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2016
Constaterende dat:
-

-

Het college in de programmabegroting 2016 geen rekening heeft gehouden met het
renoveren van de St. Janstraat te Hoeven.
De gemeenteraad in haar motie van 9 juli 2015 unaniem heeft aangegeven in het nieuwe
plan wegenonderhoud 2016 – 2020 en de bijbehorende planning rekening te houden met de
wens om de St. Janstraat vervroegd te reconstrueren.
De gemeenteraad ook op 9 juli 2015 heeft aangegeven daarbij de mogelijkheden tot behoud
van de buslijn door het centrum van Hoeven daarin mee te nemen.
Het College in haar schrijven van 16 september 2015 heeft aangegeven dat de provincie een
besluit heeft genomen dat de buslijn HOV-lijn 311 van Breda naar Oud Gastel niet meer door
de kern van Hoeven blijft rijden, maar over de Halderbergselaan.

Overwegende dat:
-

-

-

De herinrichting van de St. Janstraat ( stoep, straatwerk, uitstraling) sterk verbeterd moet
worden , doordat er op dit moment geen sprake is van wmo-proof .
Er met de vestiging van nieuwe winkels aan of nabij de St. Janstraat een belangrijke nieuwe
impuls gegeven kan worden aan de uitstraling van deze enige belangrijke winkelstraat in de
kern Hoeven, hetgeen vooral belangrijk is voorvoor de leefbaarheid van onze inwoners,
winkeliers en toerisme.
Deze winkelstraat de afgelopen jaren vele malen open gebroken is als gevolg van de aanleg
van nutsvoorzieningen voor de vele nieuwbouwplannen in deze straat, waardoor de
kwaliteit, inrichting en uitstraling van deze straat erg veel te wensen over laat.
Deze nieuwbouwplannen, voor zover de raad kan beoordelen, nu praktisch afgerond zijn
zodat open breken van de straat niet meer aan de orde behoeft te zijn.
Aan de kop van de St. Janstraat op de kruising met de Hofstraat en Bovendonksestraat begin
2016 een start gemaakt gaat worden met vernieuwing riolering en herinrichting van het
betreffende kruispunt.

Gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Halderberge

Verzoekt het college:
1. Nog voor de Zomernota 2016 aan de Raad voor te leggen een integraal plan van aanpak voor
herinrichting van de St. Janstraat te Hoeven en daarbij een indicatie te geven van de te
verwachten kosten voor de komende jaren;
2. In het kader van burgerparticipatie in overleg te treden met alle betrokken partijen t.w.
burgers, winkeliers, belangenverenigingen ( zoals KBO ) en zaken zoals parkeerproblematiek,
gewenste en ongewenste verkeersremmende maatregelen, veiligheid, groen en riolering aan
de orde te stellen.
3. Verder de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden mede in acht te nemen om te bezien
in hoeverre dit kan aansluiten op het betreffende plan van aanpak.
en gaat over tot de orde van de dag.
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