Concept Dorpsplan /Kernvisie Oude-Tonge 2015-2020

VOORWOORD
Oude-Tonge is een dorp met 4829 inwoners.
Het ligt aan het eind van een lang, bijzonder mooi havenkanaal naar de Krammer.
Er is een jachthaven met goede faciliteiten.
Er is een ruim winkelaanbod en diverse horecavoorzieningen.
Er zijn 4 scholen waarvan 3 basisonderwijs, de Nobelaar (Katholiek)- de Bron (Christelijk) en
het Startblok (Openbaar) en voortgezet onderwijs Albeda College (MEAO)
Het is een kerkdorp met een kerkring en 4 kerken t.w. Nederlands Hervormde KerkGereformeerde Gemeente- Rooms Katholieke Kerk en Evangelie Gemeente.
Ook is er een woonvoorziening voor ouderen en gehandicapten, Ebbe en Vloed, waar mensen
verpleegd kunnen worden en ook zelfstandig kunnen wonen.
Het dorp heeft drie campings en drie recreatieparken waarvan er één nog maar voor een klein
deel is afgebouwd, bouw gestart in 2006.
Er is een mooi sportcomplex voor buitensporten.
Er is een sporthal, met bijbehorende vergaderzalen, die niet volledig benut word.
Er is een bloeiend verenigingsleven met meer dan 40 verenigingen/stichtingen en een actieve
Oranjevereniging.
Ook zijn er een kinderboerderij en een vogel volière.
De Stichting Dorpsraad Oude-Tonge is te vinden op Facebook: dorpsraadoudetonge en de
website; www.dorpsraadoudetonge.nl
Namens, Stichting Dorpsraad Oude-Tonge;
Ben Musters
Voorzitter

Op initiatief van de voormalige gemeenten Oostflakkee, Dirksland, Middelharnis en Goedereede zijn
er dorpsraden opgericht. Vanaf 2012 was er ook in Oude-Tonge een Dorpsraad actief. Door
veranderde gemeentelijke regelingen was het noodzakelijk dat de Dorpsraad een rechtspersoon werd.
In Oude-Tonge is gekozen voor de stichtingsvorm en deze stichting is in november 2014 opgericht.
Begin 2015 zijn de bestuursleden van de Stichting Dorpsraad Oude-Tonge afgetreden Vanaf 12 juni
2015 zijn er nieuwe bestuursleden voor de Stichting Dorpsraad Oude-Tonge ingeschreven.
Doel van de stichting Dorpsraad Oude-Tonge is het behartigen van het algemeen belang van het dorp
Oude-Tonge en haar inwoners. De Dorpsraad fungeert als intermediair tussen de inwoners en de
gemeente en zet zich in om de leefbaarheid en de vitaliteit van het dorp te behouden en/of te
verbeteren.
De Dorpsraad tracht haar doelen op verschillende manieren te bereiken,zoals omschreven in artikel 2
van de statuten.
Samenstelling bestuur van de stichting Dorpsraad:
Voorzitter
Ben Musters
Secretaris
Lineke Bos
Penningmeester
Adrie van Maurik
Lid
Mirjam Terhoeve
Lid
Aad van de Welle
Lid
Maarten Nouwens
Lid
Yvonne Verbiest

De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor een ander subsidiebeleid waarbij de
waarderingssubsidies aan de verenigingen momenteel afgebouwd worden en in 2018 helemaal
verdwenen zullen zijn.
In plaats daarvan stelt de gemeente geld voor de kern Oude-Tonge beschikbaar om initiatieven en
ideeën te ondersteunen. Maar dan moet er wel helderheid zijn over wat er in de kern leeft. Door het
maken van een Dorpsplan/Kernvisie ontstaat daar meer zicht op. Om het niveau van de leefbaarheid
in het dorp te behouden, dan wel te verbeteren, moet er eerst een beeld zijn van wat we willen
behouden en wat we willen verbeteren.
Dit moet vastgelegd worden in het Dorpsplan. Het dorpsplan is een 5-jarenplan waarin de gewenste
ontwikkeling van leefbaarheid en vitaliteit wordt aangegeven.
Het geeft antwoord op de vraag: Welke kant willen we de komende jaren op met ons dorp?
In het jaarlijks te maken leefbaarheidsplan wordt aangegeven welke stappen we daartoe ondernemen.
Om zicht te krijgen op wat we met elkaar willen en belangrijk vinden, zijn er tot nu toe een aantal
stappen gezet.
-

-

De oude Dorpsraad heeft in 2012 een enquête onder de inwoners gehouden. Een aantal
zaken uit de enquête zijn inmiddels gerealiseerd of achterhaald.
De huidige Dorpsraad heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met achtereenvolgens de
ondernemersvereniging, de Oranjevereniging en de overige verenigingen, stichtingen,
maatschappelijke organisaties en kerken.
Suggesties van individuele inwoners geregistreerd.
Input naast elkaar gelegd en gerubriceerd.
Inwonersavond georganiseerd.

Hieruit heeft de Dorpsraad een Dorpsplan/Kernvisie Dorpsplan gedistilleerd.

LEEFOMGEVING
Het is van belang dat er een veilige woon-en leefomgeving is voor de inwoners van het dorp, met
voldoende mogelijkheden om te sporten,cultuur te beleven en met goed bereikbare voorzieningen
voor jong en oud.
Ten aanzien van de leefomgeving is uit onderzoek gebleken dat de dorpsbewoners hier in grote lijnen
redelijk tevreden mee zijn.
Er zijn wel onderwerpen waarbij nog stappen gemaakt kunnen worden, met name bij de
verkeersveiligheid en verkeersregulatie.
Hier is veel onvrede over, daar komen we later nog op terug.
Ten opzichte van de voorzieningen wat betreft kinderopvang, scholen en winkelgelegenheid kunnen
we tevreden zijn.
Meerdere horecagelegenheden met de daarbij behorende terrassen zouden welkom zijn, zodat het
aantrekkelijker wordt voor toeristen(fietsers) en passanten in de jachthaven om een bezoek aan
Oude-Tonge te brengen.
Ook meer wandel - en fietsroutes, met name in het natuurgebied langs de vaargeul naar de sluis, met
hier en daar een bankje zouden de aantrekkelijkheid van het dorp vergroten.
In dit concept dorpsplan/kernvisie wil de dorpsraad concreet maken waar zij zich de komende jaren
voor in wil zetten.
VOORZIENINGEN
Winkelaanbod en horeca behouden en uitbreiding faciliteren.
Behoud van goed openbaar vervoer.
VERENIGINGSLEVEN

Oude-Tonge kent een bloeiend verenigingsleven.
Al staat dat momenteel wel onder druk door het wegvallen van de subsidie en terugloop van leden .
Een voorwaarde voor de verenigingen is een betaalbaar Multi Functioneel Centrum in het dorp.
Volgend jaar loopt het contract met Optisport in de Grutterswei af en zal waarschijnlijk niet worden
verlengd. Twee leden van de Dorpsraad zullen samen met een aantal vertegenwoordigers van de
verenigingen een werkgroep/denktank vormen en met de gemeente gaan overleggen over de invulling
na die datum, waarbij het uitgangspunt is dat de verenigingen een betaalbare locatie krijgen en waar
nodig verenigingen stimuleren samen te werken. De betreffende wethouder heeft al toegezegd het
gesprek aan te willen gaan.
De Oranjevereniging is een bijzondere vereniging, zij organiseert naast de Koningsdag nog tal van
activiteiten zoals : Lampionnenoptocht, Avondvierdaagse, Dodenherdenking en 5 meiviering.
Koningsbingo voor ouderen en een speciale bingo voor Gemiva en de watersnoodherdenking.
De Dorpsraad wil haar faciliteren om deze activiteiten, die voor alle inwoners zijn, te kunnen blijven
ontplooien.
DIVERSEN
De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de Kinderboerderij en de Stichting Vogel Volière blijven bestaan
en wil dit ook faciliteren, mede vanwege het educatieve karakter.
Sinterklaasintocht, ook dit moet jaarlijks gebeuren vindt de Dorpsraad en verleent haar steun hieraan.
Ook het jeugd- en ouderenwerk wil de Dorpsraad faciliteren en hierin samenwerken met de
welzijnsorganisaties.

KUNST EN CULTUUR
De culturele dag deze komt terug. Er is een werkgroep die dit weer op gaat pakken, waarbij de
Dorpsraad faciliteert.
Kunst, het ligt in de bedoeling dat eind 2016 een Kunstwerk gerealiseerd gaat worden dat het verhaal
van de haven vertelt. De Dorpsraad zal in deze faciliteren.

UITSTRALING DORP EN AANGEDRAGEN SUGESSTIES
Kaaiplein: Suggesties om dit gezelliger te maken:
Muziektent, Prieel, Ouderwetse Lantaarnpalen, Bomen bv. Leilinden
Fietsenrekken op andere plaats.
Meer centrumfunctie geven bij evenementen, bv. huldiging wielerronde
Dabbeplein
Bankjes en bloembakken.
Vervallen gebouwen vormen een grote ergernis evenals de gaten die afgebroken gebouwen
achterlaten.
Die gaten kunnen ook gevaarlijk zijn, suggestie: Een hek eromheen bespannen met doek en dit (laten)
beschilderen.
Verpaupering voormalige gemeentehuis en bibliotheek en de toekomst van deze gebouwen.
Aanpak zwerfafval.

VOORZIENINGEN: Gewenst:
Openbaar toilet Dabbehof.
Openbaar toilet busstation.
Overkapping bij bushalte op de stationsweg richting Middelharnis.
Afgesloten uitlaatgebied voor honden waar ze vrij kunnen rondlopen en de opruimplicht niet geld.

TOEGANKELIJKHEID VOOR INVALIDEN
De toegankelijkheid van de Dabbehof laat te wensen over voor gebruikers van
rolstoelen/scootmobielen.
De zijdeuren worden regelmatig belemmerd door geparkeerde fietsen .
Meer fietsenrekken op andere plek en fietsparkeerverbod bij de deuren is gewenst.
RECREATIE
Opknappen strandje aan de buitendijk is een grote wens.
Uit het rapport van Rijkswaterstaat (Badstrand Oude-Tonge 2010)blijkt dat, als de gemeente een
aantal maatregelen treft , dit terrein zonder gezondheidsrisico,s gebruikt kan worden voor
waterrecreatie.
Bankjes voor fietsers en wandelaars aan de buitendijk en de sluis
Zomers fluisterbootjes laten varen naar de eilandjes
Pontje Steenbergen en Dinteloord weer terug.
Het havenkanaal in huidige staat houden.

GROENVOORZIENINGEN
Binnen de gemeente wordt momenteel bezuinigd op onderhoud van het openbaar groen .
Er is een klankbordgroep groenkwaliteitsplan waarbinnen de gemeente communiceert met de
Dorpsraden over de wijze waarop.
De Dorpsraad participeert hierin en zet zich in voor behoud van en goed onderhoud van het openbaar
groen.
De inzet is dat de groenvoorzieningen minimaal zo blijven als ze zijn en waar nodig worden verbeterd.
Bomenrij Suissendijk
Voor de bouw van de brug in de Suissendijk zijn destijds een rij bomen verplant en geparkeerd op één
van de eilanden.
Deze bomenrij willen we teruggeplaatst zien zoals destijds beloofd is.
VERKEERSVEILIGHEID













Verkeersveiligheid rond de scholen laat te wensen over, beter overzicht en meer
verkeersdrempels zouden een welkome oplossing zijn.
Verbod omtrent parkeren aan de rand van het evenementen terrein,(De Kaai) de
verwijzing naar een andere parkeerplaats (50 m verder) valt onvoldoende op.
Overlast parkeren op diverse plaatsen in het dorp, tw. Capelleweg- EisenhowerlaanKolfweg- Melkweg en Plutolaan. Op veel van deze plaatsen is een capaciteitsprobleem.
Een oplossing kan zijn, werkbussen en personenbussen te plaatsen op de
parkeergelegenheden nabij het oude gemeentehuis en op het industrieterrein (met
camerabeveiliging)
Vrachtverkeer voor het winkelcentrum alleen via de Oostdijk leiden en het dorp verder
vermijden. Borden verboden voor vrachtwagens plaatsen in alle zijstraten van de
Stationsweg.
Eigenaars van heggen en struiken bij kruispunten zijn op grond van de APV verplicht deze
op zodanige wijze te onderhouden dat het uitzicht voldoende gewaarborgd is. Dit moet
een taak voor de BOA zijn.
Onoverzichtelijke kruispunten:
A. Kruispunt Kolfweg-Willemstraat
B. Kruispunt Hilstraat-Emmastraat
C. Kruispunt Melkweg-Willemstraat
D. Kruising Molenweg-Zuiddijk
E. Kruising Molendijk-Oudelandsedijk
Tevens alle zijstraten die uitkomen op de Stationsweg, hier is een beperkt zicht door
geparkeerde auto’s. Kruispunt spiegels zouden hier (waarschijnlijk) een oplossing kunnen
zijn.
Verkeerscirculatieplan terugdraaien zoals vóór 2012
Oversteekplaats ivm. veiligheid realiseren bij ingang winkelcentrum.

Uitvoering en vervolg
De leden van de Dorpsraad Oude-Tonge willen graag de genoemde punten in de loop van de
komende vijf jaar aan de orde stellen bij de betrokken instanties. Voor een aantal zaken zal de
Dorpsraad zich wenden tot de gemeente . Ook zijn er zaken die met handhavers (wijkagent en BOA)
en ondernemers besproken moeten worden. De Dorpsraad zal jaarlijks een inwonersavond beleggen
om verslag uit te brengen van de stand van zaken. Tot nog toe zijn de reacties vanuit de gemeente
Goeree-Overflakkee zeer welwillend geweest. Met het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking
gaan wij als Dorpsraad de komende tijd met goede moed voor ons dorp aan de slag!
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