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KERNAGENDA HELLOUW, THEMA’S EN AANDACHTSPUNTEN.

WAAR/WAT

VERKEER
WAAR/WAT
Realisatie veilige ontsluiting
Hellouw op Graaf Reinaldweg.

AANDACHTSPUNT
De gemeenteraad heeft in december
2021 besloten om de variant 2 voor
te leggen bij de provincie. Dit is de
variant waarbij de rotonde wordt
aangelegd bij de Korfgraaf en de
Oudenhof openblijft. De gemeente
wacht nu de reactie van de provincie
af of zij kunnen instemmen met het
voorstel.

WAAR/WAT
Plan Crobsche Waard.

AANDACHTSPUNT
Het gaat om wandelpaden,
plukbos, recreatiemogelijkheden
dorpsbewoners, (geluids)
overlast voorkomen op de dijk,
in de uiterwaarden en in de Put,
natuurontwikkeling/versterking,
visgelegenheid.

Realiseren betaalbare (huur)
woningen voor jongeren en
ouderen.
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Aanpak wegen binnen de kern.

Wegenonderhoud/aanpassingen zoals
bij de school aan de Korfgraaf en de
Oudenhof. Van tevoren wens voor één
plan en beeld.

Onderzoeken en mogelijk
schouw organiseren.
Er staan verschillende wegen
op de planning voor groot
onderhoud. Onderzoeken of
uitbreiding (met bijvoorbeeld
dorpsplein) mogelijk is. Mede
afhankelijk van keuze voor
rotonde.

Realiseren dorpsplein aan de
Korfgraaf.

Denk aan opknappen “versleten”
plantvakken en bloembakken*.
Aansluiten op bestaande planning
(groen en wegen) en hierbij
meekoppelkansen benutten. Vanuit
één plan.
Inwoners denken graag mee over
mogelijkheden.

Onderzoeken.
Vervanging en/of
omvorming groen is zoveel
mogelijk gekoppeld aan
wegreconstructies. Als dat te
lang duurt wordt eerder groen
vervangen of omgevormd:
hierover.

Mogelijke plek: Bij school en
voetbalvereniging ASH in combinatie
met ruimte voor De Biskamp.
NB. Vanuit ASH en School is
een onderzoek gedaan naar
mogelijkheden.
Koppelen met aanpak wegen en
rotonde-dossier.

Onderzoeken wat mogelijk is op
de korte en langere termijn.

Beeldkwaliteit straatmeubilair
Gaat om lantaarnpalen, bankjes en
op wegen met cultuurhistorische prullenbakken. Bijvoorbeeld aan
waarde verhogen.
Korfgraaf en Waalbandijk; onderdeel
plan Dijkversterking.

WONEN 		
WAAR/WAT

Onderzoeken.

Opknappen en renoveren van
groen in openbare ruimte.

Loopt, er is een rondetafel
Crobsche Waard wat samenloopt
met het dijkversterkingstraject.

* komt ook terug bij Levend landschap

AANDACHTSPUNT

STATUS

Er is een woningbehoeftonderzoek
gedaan door een werkgroep rondom
wonen in Hellouw. De uitslag is
gedeeld met de gemeente.
Samen met de gemeente onderzoeken
we de volgende stap.

2021/2022: Samen met een groep
geïnteresseerden onderzoeken
hoe er gezamenlijk gewerkt kan
worden aan een kleinschalig
woningbouwproject (bijv. CPO).

STATUS

Wens voor integrale en totale aanpak
van het dorp, in delen uit te voeren de
komende jaren. Zie punten hieronder.

Loopt. Besluit en reactie
provincie en gemeente
monitoren.

STATUS

AANDACHTSPUNT

Eén integraal plan voor wegen
en aanzien Hellouw.

STATUS

RECREATIE EN TOERISME

VOORZIENINGEN

OPENBARE RUIMTE EN GROEN

Onderzoeken.
Afhankelijk van straat wanneer
er mogelijkheden zijn om mee
te koppelen. Over invulling
dijk wordt later in het jaar
gecommuniceerd.

(SOCIAAL EN FYSIEK)
WAAR/WAT

AANDACHTSPUNT

STATUS

Verbeteren zorg voor ouderen
door sociale initiatieven.

Er zijn al activiteiten: hoe maken we
die aantrekkelijk en toegankelijk. Wat
mist?

Op later moment oppakken.

Zorgen voor activiteiten en
voorzieningen jeugd.

Focus op doelgroep jongeren (14+),
samen met jongeren onderzoeken
waar wensen en vraag ligt.
Een aantal activiteiten zoals
pannenkoeken bakken en auto’s
wassen door jeugd was een succes.

Loopt al , verder oppakken in
eerste helft 2022, wie wil hier
over meedenken?

Renovatie Dorpshuis De
Biskamp.

Dorpshuis aantrekkelijker maken.

Voltooid, de grote noodzakelijke
renovatie is gereed, maar er zijn
nog wat kleinere projecten.

Maatschappelijke activiteiten in
het dorpshuis.

Hoe kan de Biskamp een plek zijn
waar verschillende doelgroepen
terecht kunnen voor verschillende
(maatschappelijke) activiteiten?

Loopt.

Zwemmogelijkheden in
Crobsche Waard.

Mogelijke koppeling met
dijkversterking.

Vooralsnog niet mogelijk
vanwege waterkwaliteit en
veiligheid.

Speeltuinen.

Mogelijkheden verkennen voor
nieuwe speeltuinvereniging. Ook
aandacht voor spelen bij Karel
Doormanstraat.

Loopt.

Verharding van de IJsbaan.

Hierbij kijken naar mogelijkheden
voor andere manieren van gebruik,
ook door andere verenigingen.

Onderzoeken.

Aanleg jeu de boules baan.

Plek nog niet duidelijk (mogelijk
bij ASH, combinatie dorpsplein),
draagvlak onderzoeken.

Op later moment onderzoeken.

DUURZAAMHEID
WAAR/WAT

AANDACHTSPUNT

STATUS

Verduurzamen van Hellouw –
energietransitie.

Hoe gaan we hier in Hellouw vorm
aan geven?

Klimaatadaptatie wordt uitvraag
naar gedaan om mee te denken
over lokale omgeving.

Verduurzaming van Dorpshuis.

Er zijn al zonnepanelen geplaatst.

Gekeken wordt naar verdere
verduurzaming.

Verduurzamen
voetbalvereniging ASH.

Er zijn al verschillende investeringen
gedaan.

Kijken naar verdere
verduurzaming.
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