
Presentatie 12-11-2019

Klankbordgroep 

Bleskensgraaf (gemeente Molenlanden) 
presenteert zich aan bewoners 

 Klankbordgroep streeft (in de dorpskern) naar: 
leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid en 
voorzieningen op maat.

 Klankbordgroep vergadert ca. 4x per jaar, met 
ondersteuning van de ‘’verbinder’’ van de 
gemeente.

 Klankbordgroep onderhoud nauwe contacten 
met de gemeente over idee, plan en uitvoering.

 Klankbordgroep bevraagt inwoners over 
knelpunten en oplossingen.

 Klankbordgroep beschikt over een website 
waarop de verslagen en overige óp worden 
geplaatst.



Leefbaarheid 

(samenvatting)

De Klankbordgroep Bleskensgraaf zet zich in voor het versterken van de 

leefbaarheid. Speerpunten van ‘’Leefbaarheid’’ zijn o.a.:

1. Groen (inrichting/onderhoud en vernieuwing van groenstroken, etc., 
aankleding dorpshart (licht, bloemen en tapkraan)

2. Verkeer & Parkeer, vervoer en veiligheid (verkeersdrukte, doorstroming 
en onderhoud van wegen en wandelpaden vragen de meeste 

aandacht) I.h.k.v. meer bewegen worden wandelpaden m.n. voor de 

doelgroep toegankelijkheid voor mensen met een beperking.  

3. Woningbouw aanjagen woningbouw (behoefte/waar/voor wie en 
hoe?)

4. Voorzieningen & Samenleving (sprekende voorbeelden zijn het 
behoud van de dorpsfunctie en de sportvoorziening ‘’De Spil’’) en Jeugd 

& Jongeren (het ondersteunen van plannen voor jeugd en jongeren om 

een eigen plek te creëren voor spel, sport en ontspanning) en 

samenleving!

5. Bewoners initiatieven (sprekende voorbeelden zijn: de aanleg van 
speelplaatsen in woonwijken) Ook het aanbevelen van aanleg van 

glasvezelkabel. Bewoners die aan de bel trekken met ideeën?



Groen

1. Groen (inrichting/onderhoud en vernieuwing van groenstroken, 
etc., aankleding dorpshart (licht, bloemen en tapkraan)

Sprekende voorbeelden zijn het realiseren van

 Kerkplein (markt- en activiteitenvoorziening)

 Kerkplein watervlonder / aanlegplaats (voorziening)

 Authentieke licht-lantaarnpalen in de dorpskern 

 Bloemenbaskets (jaarlijks) in het dorpskern

 Tapwaterpunt. Watertappunt voor recreanten

 Groenstroken in de dorpskern (aanleg / onderhoud)

 t’Veld, speelveld voor kinderen en vuurwerkplaats

 Hondenuitrenplaats, waarschijnlijk tijdelijk in wording?

 Bermbloemen (blaauwzaam) dorps Oost / Zeemansweg



Verkeer & Parkeer

2. Verkeer & Parkeer, vervoer en veiligheid (verkeersdrukte, 
doorstroming en onderhoud van wegen en wandelpaden 
vragen de meeste aandacht) I.h.k.v. meer bewegen worden 
wandelpaden m.n. voor de doelgroep toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking.  

 Voortdurend aandacht op verkeerskwesties in de dorpskern, 
waarbij het behoud van groen een afweging is.

 Doorstroming verkeer, beter doen, waar t’kan

 Verkeersveiligheid. Een continu aandachtspunt 

 Parkeervoorziening, onderhoud van straten en 
wandelpaden

 Wandelpaden. Veilige paden, inclusief de op- en afgangen 
van trottoirs, m.n. voor mensen met een beperking of 
gebruikmakend van rollator of rolstoel 



Woningbouw

3. Woningbouw aanjagen woningbouw (behoefte/waar/voor wie en 
hoe?)

 Het onderwerp woningbouw in de dorpskern is hardnekkig!

 In 2015 heeft de KBG onderzoek gedaan naar woonbehoefte in 

Bleskensgraaf. Het resultaat is overhandigd aan de gemeente.

 Bleskensgraaf heeft een duidelijke behoefte aan koopwoningen 

voor de groep starters, doorgroeiers en tweekappers

 Bleskensgraaf heeft ook een behoefte aan sociale woningbouw, 

hiervan heeft de KBG in gesprek (25/9-2019) met Tablis 

geconstateerd dat door Tablis wonen 0-woningen erbij komen.

 KBG heeft geconstateerd dat op ambtelijk niveau het onderwerp 

woningbouw veel aandacht opeist, maar daden ontbreken nog! 

 KBG vindt dat de gemeente moet doorpakken en dat er lange 

termijn aanpak moet komen zodat elke 3? jaar een aantal nieuwe 

woningen worden gerealiseerd, m.n. voor jongeren en senioren. 

Hierna ontstaat een natuurlijkproces van doorschuiven.



Voorzieningen en samenleving

4. Voorzieningen & Samenleving (sprekende voorbeelden 
zijn het behoud van de dorpsfunctie en de sportvoorziening 
‘’De Spil’’)

Sprekende voorbeelden zijn:

 Hoe behouden wij (inwoners) het dorpshuis De Spil? 

 KBG vindt belangrijk dat het dorpshuis De Spil 
beschikbaar blijft voor activiteiten van de inwoners, 
verenigingen, etc., eveneens de sportvoorziening 
beschikbaar blijft voor verenigingen en scholen.  

 Jeugd & Jongeren (het ondersteunen van plannen voor 
jeugd en jongeren om een eigen plek te creëren voor 
spel, sport en ontspanning)

 Hoe bereiken we een samenleving die omziet naar 
elkaar, van woonomgeving, contacten en schoon, heel 
en veilig  



Bewoners initiatieven 

5. Bewoners initiatieven (sprekende voorbeelden zijn: 

de aanleg van speelplaatsen in woonwijken) Ook het 

aanbevelen van aanleg van glasvezelkabel. Bewoners 

die aan de bel trekken met ideeën?

Wat wilt u bijdragen aan initiatieven?
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