Van: Het Raedthuys
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 10:15
Aan: Adriaanse, Kees
CC: gemeente Woensdrecht <gemeente@woensdrecht.nl>
Onderwerp: Indeling en beleving Ouwe Raedthuysplein Hoogerheide
t.a.v. van de Gemeenteraad van Woensdrecht
en het College van Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht
Geachte gemeenteraad en college van B&W van de gemeente Woensdrecht,
en ik ben een ondernemer aan het Ouwe Raedthuysplein te Hoogerheide.
Ik heb in het verleden al vaker mijn beklag gedaan over de aankleding en beleving van het plein.
Nu zijn er afgelopen zomer twee mooie bomen geplant aan het begin van de parkeerplaats, deze
kleden het plein nog een beetje aan. Maar het feit is dat het plein niet de uitstraling heeft wat van
een plein, midden in het centrum, moet uitstralen.
.
De volgende punten zijn een doorn in het oog:
Het plein heeft een grijze grauwe bedoeling, en in de avond is het een donker gat.
Betere verlichting en meer groen zou een welkome optie zijn.
Dat er parkeergelegenheid is op het plein is niet erg, maar ook aan de indeling valt te twijfelen.
Door de indeling zit het plein achter een parkeerplaats, is los van de straat en valt zo in het niets. Het
plein zou beter tot zijn recht komen als de parkeerplaatsen zich zouden vestigen aan 1 kant van het
plein, tegenover de winkels. Hierdoor krijg je veel meer openheid.
De drugs gebruikende staan nog steeds elke dag ongestoord te blowen op het plein. In de zomer is
soms de lucht van wiet op mijn terras en van mijn collega’s sterk te ruiken. Dit is geen reclame! Hier
zou van mij best wat strenger tegen opgetreden kunnen worden. Deze personen laten ook afval
achter op het plein wat niet wordt opgeruimd door hun. Dit is ook geen reclame voor dit plein.
Nu is er een aantal jaar geleden een jus de boules baan aangelegd op het plein, en niemand weet
eigenlijk waarom. Deze baan ligt er nu drie jaar, en er hebben misschien drie keer mensen, in het
begin, gebruik van gemaakt en de jaren daarna nooit meer.
Het grind dat in de bak ligt vervuild het hele plein. De grote bak staat eigenlijk alleen maar in de weg
en blokkeert alleen maar het terras van mijn collega.
De bak waar de Snoek in staat is niet gevuld waardoor deze als afvalbak wordt misbruikt.
Het baart mij grote zorgen dat er in een tijdsbestek van 5 jaar al veel wisselingen van ondernemers
hebben plaats gevonden op het plein.
Ik zou graag zoeken met jullie en mijn mede ondernemers naar een oplossing voor deze problemen
zoeken, Want deze punten zijn echt een doorn in mij oog.
Ik hoor graag van jullie!
Met vriendelijke groet,

Het Raedthuys

Ouwe Raedthuysplein 8
4631 VX Hoogerheide
0164-652060
www.hetraedthuys-hoogerheide.nl

