
                                                                                                  Goirle, 27 januari 2011
 
Geachte voorzitter, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende; De SP constateert dat het succes 
van de Hovel tot nu toe is uitgebleven en dat er leegstand is, ongetwijfeld zijn de 
kredietcrisis en de hoge huren daar medeverantwoordelijk voor.Echter, 3 jaar na de 
feestelijke opening vonden wij het een goed moment om de Hovel te evalueren - Wat 
vinden mensen van de Hovel ?
 
Op 4 december j.l. zijn we gestart met de actie ' Hart voor de Hovel '.
Tijdens deze actie hebben we mensen geïnterviewd over het winkelcentrum, daarbij 
hebben we gekozen om de mensen
zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten.
 
Naar aanleiding van de resultaten van de actie, doen wij een aantal voorstellen om 
knelpunten op te lossen en om de Hovel gezelliger en toegankelijker te 
maken.Hoewel sommige voorstellen in de raad zijn besproken of door de 
winkeliersvereniging zijn opgepakt, presenteren we in het belang van het overzicht, 
graag het complete plan.Wij zijn van mening dat de quick wins die wij voorstellen, 
de finishing touch van de Hovel zijn en dat daarmee het winkelcentrum een positieve 
impuls zal krijgen.
 
In het belang van de ondernemers op de Hovel, en in het belang van de bezoekers 
van de Hovel, vragen wij het college om nader te bekijken in hoeverre de quick wins 
kunnen worden uitgevoerd en welke kosten dat per onderdeel met zich meebrengt.  
Afhankelijk van uw reactie, zullen wij verzoeken het plan in zijn geheel of gedeeltelijk 
over te nemen.
 
Wij verzoeken u vriendelijk om schriftelijk te reageren.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid een toelichting te geven als u nog vragen heeft. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Deborah Eikelenboom,
deborah1@wanadoo.nl
013-5347492
 
SP- Goirle,
goirle@sp.nl
013-5340063 
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Hart voor de Hovel / Voorstellen van de SP
 
1- De ongelijke bestrating langs de afvoergoot is een groot irritatiepunt.
Het 'struikelgootje' is hinderlijk voor winkelwagens, kinderwagens, rollators, rolstoelen en mensen die 
slecht ter been zijn, maar ook andere mensen ervaren het als hinderlijk, denk bijvoorbeeld aan dames 
op hoge hakken.Het probleem wordt het meest ervaren voor de Emte, en bij de bruggen en in het 
bijzonder bij de brug tussen Hovel en AH.
Ons voorstel : Pas de bestrating aan zodat er geen opstootrandjes meer zijn.
 
2- De bruggen zijn voor rolstoelgebruikers een extra handicap, en met name voor rolstoelbegeleiders 
is het erg zwaar de rolstoel over de brug te duwen.Dat geldt in zekere mate ook voor het 
duwen van winkelwagens.Op een aantal plekken kunnen rolstoelgebruikers gebruik maken van een 
aangepaste oprit, echter bij de brug tussen Hovel en AH is die keus er niet.
 
Hoewel fietsen op de Hovel niet is toegestaan, wordt dit toch veelvuldig gedaan.De hellingen geven 
de fietser meer vaart en dat zorgt voor extra irritatie bij voetgangers, vooral op drukke doorgangen 
zoals tussen de Hovel en AH.
Ons voorstel : De brug tussen Hovel en AH verwijderen en de bestrating daar aanpassen tot een 
brede en geleidelijke overgang.[ zo was het vroeger ook].Dit bevordert de doorgang en neemt 
zodoende veel irritatie weg, en het is veel vriendelijker voor gehandicapten.
 
3- De terrassen van Mozes en de 7 Zonden worden goed gewaardeerd, de entree van de Hovel wordt 
daarom het meest genoemd als de gezelligste plek van het [winkel]centrum, het overige deel van de 
Hovel wordt juist als ongezellig en kil beleefd.
Ons voorstel : Versterk het succes van de Hovel door ook de horeca elders op de Hovel meer ruimte 
voor terras toe te staan. 
 
Voor ZIJ&IK zijn er geen belemmeringen om het terras flink uit te breiden en het zal de stille hoek 
daar ten goede komen.
 
Het terras van de Lunchroom kan uitbreiden als de boombakken en het bankje in de nabijheid van 
deze horeca een andere bestemming krijgen.Er zijn dan 3 mogelijkheden om het terras uit te breiden.
a- Het huidige terras langs de gevel wordt uitgebreid en voetgangers lopen om het terras. 
b- Er komt in het midden een eilandterras zodat voetgangers onder de luifel kunnen lopen.
c-Gevel- en eilandterras worden gecombineerd [ gevel - voetpad - eiland].
 
In overleg met de ondernemers kan aangestuurd worden op sfeervol meubilair en aankleding van het 
terras.
 
4- Veel mensen praten met enige weemoed over de mooie bomen van destijds en vragen zich af 
waarom er nu bomen in bakken staan, de Hovel is te stenig en er is duidelijk behoefte aan meer 
groen.
Ons voorstel : a-Daar waar mogelijk bomen rechtstreeks in de grond plaatsen.
b-Daar waar dat niet mogelijk is, gebruik maken van bakken van verschillende hoogtes, zodat het 
groen op verschillende lagen zichtbaar is, er is nu gebrek aan groen in de onderlaag.
c-Bloembakken in de zomermaanden.
 
5- De ruimte tussen Hovel en AH is kil en leeg.Hier is voldoende ruimte om tegemoet te komen aan 
wensen zoals meer terras en meer groen.Zo kan het tochtgat uitgroeien tot een sfeervolle ' 
boulevard'.
Ons voorstel :  Als alternatief voor een mooie bomenrij, wordt een pergola geplaatst.De pergola 
komt op het hogere gedeelte,en loopt parallel met de winkelrij van bakker tot boekwinkel.
Vanuit plantenbakken zal de pergola begroeid worden met klimplanten waarbij doorkijkjes behouden 
blijven.
De horizontale lijn van de pergola wordt versterkt door bankjes, bij voorkeur van hout voor een 
warme uitstraling.Banken met de rugleuning in het midden kunnen aan 2 kanten worden gebruikt.
 
Mogelijk kan het ' Maria tuintje ' van het gemeentehuis opgenomen worden in de nieuwe 
groenstructuur die door de pergola ontstaat.Met niveauverschillen kan daar een waterstroompje 
worden aangelegd en met de juiste beplanting kunnen vlinders worden gelokt.



Een klein speeltoestel voor kinderen moet onderdeel worden van deze groene en fleurige plek op de 
Hovel.
 
6- De blinde muur van AH benadrukt de kille en lege sfeer van de boulevard.
Ons voorstel : Kleed deze muur aan met klimplanten, een muurschildering of wanddecoratie.
Een kunstwerk dat reageert op wind of verkleurt door zonlicht brengt de muur in ' beweging' en kan 
zo een blikvanger zijn.
 
De combinatie van winkels, gezellig terras, mooie wand ,een begroeide pergola en houten bankjes, 
moeten samen een sfeervolle boulevard vormen en een aantrekkelijke plek aan de Hovel toevoegen.
 
7- De glaswand langs de roltrap van de parkeergarage is te saai.
Ons voorstel : De witte binnenmuur en de glaswand bieden mogelijkheden om aangekleed te 
worden met wanddecoratie of reclameposters.[aankondigingen van theatervoorstellingen]
Omdat er aan deze zijde geen winkels zijn, lopen er weinig mensen langs het raam, hier kunnen 
eventueel plantenbakken worden geplaatst die een groene haag vormen.
 
8- Een regionaal winkelcentrum zou een openbaartoilet moeten hebben.Momenteel is er zelfs geen 
enkel toilet voor invaliden op de Hovel, ook niet in de horecagelegenheden.
Ons voorstel : Onderzoek de mogelijkheden voor een openbaartoilet, bijvoorbeeld in de 
parkeergarage en onderzoek de mogelijkheid voor een invalidentoilet of verwijs duidelijk naar het Jan 
v Besouwhuis of gemeentehuis.
 
9- De bereikbaarheid van de Hovel met openbaarvervoer is slecht en Goirle uitrijden is een 
puzzeltocht.
Ons voorstel : Een bushalte in het centrum.
Duidelijke borden die automobilisten de snelste weg naar buiten wijzen.
 
10-Er is veel behoefte aan activiteiten die gezelligheid brengen.
Ons voorstel : Stimuleer de ondernemers om regelmatig iets te organiseren.
Geef ondernemers de vrijheid voor het uitstallen van hun producten.
Geef ruimte aan goede straatartiesten [ geen bedelen, maar amuseren ].



HART voor de HOVEL/ Resultaten interviews
 
De Hovel wordt als lokaal boodschappencentrum ruimvoldoende gewaardeerd.
Positief     :   Ruim winkelaanbod voor een dorp, gratis parkeren, gezellige terrassen met 
name bij de entree.
Negatief : Struikelgootje, bruggen, gladde tegels bij sneeuw, kille sfeer, leegstand,
openingstijden parkeergarage onduidelijk of te beperkt. 
 
 
De Hovel wordt als regionaal winkelcentrum matig tot onvoldoende gewaardeerd.
Positief : Gratis parkeren, matig winkelaanbod, overzichtelijk door kleinschaligheid, 
terrasjes
Negatief: Winkelaanbod gering en te weinig divers, dit probleem wordt versterkt 
door leegstand,
kille sfeer, uitrijden uit Goirle onduidelijk, geen openbaartoilet,
openingstijden parkeergarage onduidelijk of te beperkt.
 
Een regionaal winkelcentrum zou goed bereikbaar moeten zijn met openbaarvervoer.
Er ontbreekt een [invalide] toilet.
 
Leegstand
Dit wordt door bijna iedereen als ernstig probleem gezien en de hoge huren worden 
als 
voornaamste oorzaak genoemd.
Lege winkelunits zouden een tijdelijke invulling moeten krijgen met non-profit 
organisaties, denk aan 
wereldwinkel en kringloop.
Grote winkelunits kunnen beter opgedeeld worden in kleinere ruimtes of 
diverse ondernemers delen samen 1 pand bijvoorbeeld de combinatie 
kadoshop/bijouterie
 
 
Gewenst winkelaanbod
Goedkope en dure winkels moeten voor een divers winkelaanbod zorgen.
Er zijn voldoende kledingzaken.
Meest genoemd op het verlanglijstje:
Viswinkel , delicatessenwinkel , kadoshop, biologische winkel, goedkope winkel,
2e handskledingwinkel, exclusieve winkels.
Opmerkelijke wensen:
Toko met Surinaams/Indonesische producten en snacks voor uit de hand zoals 
Vietnamese loempia's.,
babywinkel, bijouterie, stamkroeg, Mac Donalds, Sengers, winkel met handwerk en 
knutsel materialen.
 
Sfeer en uitstraling
Er is weinig enthousiasme voor de sfeer op de Hovel , de strakke architectuur en
de geringe activiteiten maken de Hovel kil en saai.
Meest genoemde      oplossingen     :  
Meer uitstalling op straat, dingen organiseren zoals braderie, 
livemuziek, goede straatmuzikanten , meer groen, meer verlichting,



bloembakken, kleine terrassen zoals Zij&Ik uitbreiden.
Opmerkelijke ideeën : 
Hovel geheel overkappen, brug bij entree vervangen door fontein,
windschermen in de vorm van mozaïek glasschermen,
een zuil met lichtreclame, grote bomen op openvlakte tussen AH en Hovel,
klimplanten tegen blinde muur van AH of muurschildering,
slingerplanten die de oevers van de rechte gang[kruidvat] verbinden,
parkeergarage moet ook plaats bieden voor het droog stallen van fietsen,
fietsenrek voor de Emte.
 
Veel mensen verwachten dat een gezellig Kloosterplein de Hovel zal versterken.
De grote bomen van vroeger worden gemist.
De koopavond is donker en leeg.
Meer aandacht voor achterkant van de Hovel, de winkels daar worden vergeten.
Ruimte tussen AH en Hovel is een tochtgat en moet meer aangekleed worden.
Meest genoemd : Er moet meer gezelligheid komen !  


