
 

Gerkesklooster - Stroobos 

Datum: 26 mei 2020 

Locatie: grasveld bij de Uithof (speeltuintje) 

Kleur Omschrijving 

 Waar ontmoet u andere inwoners? 

 Waar voelt u zich veilig? 

 Waar voelt u zich onveilig? 

 Wat vindt u de mooiste plek in het dorp? 

 Wat vindt u de lelijkste plek in het dorp? 

 

 

Algemeen 

- Fijn dorp om te wonen. Zij veel sociale netwerken hier.  

Heeft u ideeën of ziet u kansen voor het dorp? 

Sociaal 

- We missen voorzieningen zoals een huisarts, consultatiebureau (zorgvoorzieningen) in het 

dorp. Vroeger zaten die in het Dorpshuis. Het zou mooi zijn om deze weer terug te krijgen. 

- Idee voor een inventarisatie onder inwoners naar welke huisarts zij nu gaan. In gesprek met 

huisartsen over mogelijkheden.  

- Skatebaan voor de jeugd bij de school/jeugdhonk.  

- Activiteiten voor de jeugd blijven subsidiëren. Eigen plek voor de jeugd moet blijven. 

- Skeelerbaan voor de jeugd.  

- Meer verbindingen tussen de verschillende verenigingen. Delen van elkaars vrijwilligers. 

Waar kunnen we samen in optrekken? 



 

Fysiek 

- Andere vormen van wonen nodig. Aansluiten bij behoefte. Starterswoningen, hofjes, kleine 
settingen. 

- Er zijn ouderen met een eigen woning die op niet al te lange termijn kleiner willen wonen.  
- Smeeing bouwt zorg appartementen. Wie houdt zich vanuit de gemeente hiermee bezig? We 

missen aansluiting van de woningbouw behoefte van inwoners in het dorp.  
- Signalen woonbehoefte delen met SWA.  
- Bocht Hoogstraten is gevaarlijk.  
- Auto’s worden op de trottoirs geparkeerd. Zorgt voor gevaarlijke situaties. Elkaar op 

aanspreken.  
- Vrachtwagens worden in een woonwijk geparkeerd (De Gauw/Brouwerij/ Molenstraat) 
- AED achter de brug van Stroobos 
- Hondepoepbakken plaatsen door gemeente. (speciale vuilnisbak met zakjes)  

 
Wat mag er volgens u niet ontbreken in de visie sociale basis? 

- Faciliterende rol van de gemeente. Sluit aan bij vraag en behoefte van inwoners.  
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