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Klankbordgroep 

 Bleskensgraaf                

Klankbordgroep (KBG) Bleskensgraaf (gemeente Molenlanden) 
Contactgegevens: 

www.klankbordgroepbleskensgraaf.nl 

info@klankbordgroepbleskensgraaf.nl 

Facebook: KGB Bleskensgraaf 

Instagram: KGB Bleskensgraaf 

Secretariaat: Hofwegen 48, 2971XB Bleskensgraaf 

 

Verslag vergadering 30-9-2020
Naam Namens Aanwezig Afwezig

1 Marja de Vries (voorzitter) 1

2 Aline de Wit 1

3 Anton Bons 1

4 Egbert Hamerpagt (verslag) 1

5 Eliane Meerkerk 1

6 Helga Kloren 1

7 Renate van der Leeden 1

8 Saskia Kreukniet 1

9 Theo Blok 1

10 Ben Roos Verbinder. Kerngericht werken 1 < video

11 Teunis-Jacob Slob Wethouder 1

Totaal 7 4  
Voor deze bijeenkomst zijn inwoners uitgenodigd via Facebook. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Heet allen welkom. Er zijn ook drie inwoners aanwezig te weten: André, Leo en Theo. Gerard heeft zich 

afgemeld. 

De beheerster van De Spil informeert ons dat De Spil sluit om 22.00 uur i.v.m. Corona maatregelen. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

a) Gemeente/Klankbordgroepen. Bijeenkomst ‘’Kern met Pit’’ 12 oktober afgezegd i.vm. Verscherpte 

maatregelingen Corona. (Er volgt nog een nieuwe uitnodiging) 

b) Van de gemeente is ontvangen saldo in kas van de Klankbordgroep. Saldo is meegedeeld. Hierbij zijn 

opmerkingen geplaatst dat er nog een aantal kosten betaald moeten worden. Marja 

c) Op 9 juli jl. was er een informatieavond over Woonvisie Molenlanden, was te volgen via Teams. 

Niemand van de aanwezigen heeft deze gevolgd, i.v.m. andere afspraken. 

d) Melding wordt gemaakt dat er een nieuwe projectleider Wonen start. Dhr. Rudoff Verwer, deze zal 

komende week kennis maken met de ambt. organisatie. Deze persoon vervangt René Eldering. Ben. 

De projectleider krijgt het aandachtsgebied wonen kern Oud-Alblas en Bleskensgraaf. 

e) Gemeld wordt door dat Wethouder Lisanne Lanser de eerstvolgende KBG-vergadering wil bijwonen. 

Actiepunt 

 

3. Verslag Klankbordgroep 1-7-2020 

Naar aanleiding hiervan: 

a) Op presentielijst 1 juli jl. toevoegen bij aanwezig Wethouder Slob. 

http://www.klankbordgroepbleskensgraaf.nl/
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b) Loop-lussen in de dorpskern. Drie loop-lus schema’s/routes zijn gereed. Het is wachten op een 

datum voor de officiële openingshandeling. Opgemerkt wordt dat loop-lus 3 nog niet gereed is, 

omdat het aanleggen van een voetpad op de Zeemansweg nog enige vertraging heeft vanwege 

de vergunningprocedure bij het Waterschap. 

c) De komende week komt ambtelijk bijeen over de plannen De Spil, Bestuurscentrum en 

gemeentewerf. Verwacht wordt dat eind 2020 een raadsvoorstel in bespreking komt. 

d) Straathoek Madeliefstraat. Informeel heeft de gemeente een enkele maand terug een voorstel 

gedaan hoe een betere veilige situatie aldaar gemaakt kan worden. Uitvoering wanneer? 

e) Rijbaan Hofwegen. Eerder is gemeld over het vele verkeer dat over Hofwegen gaat richting de 

Wervenkampweg vv. Er is toen gezegd dat een burgeractie (bestuurders aanspreken) hier 

wenselijk is om te wijzen op de route via de Melkweg. De KBG ziet hier weinig heil in, omdat het 

hoofdzakelijk inwoners zijn die de route via Hofwegen makkelijker vinden dan de route via de 

Melkweg, mede oorzaak de flessenhals in de rijbaan van de Dorsstraat (er wordt hier 

geparkeerd op de rijbaan) Soms geeft dit een behoorlijke vernauwing op de rijbaan. 

f) Glasvezel aanleg Bleskensgraaf. Officieel geen nieuws te melden 

g) Speelplaats achter Peppelstraat (noord) geen nieuws hierover 

h) Opschoon-dag 2021. Hierbij wordt opgemerkt dat er hesjes in voorraad zijn. Helga 

i) Promotie KBG. Een terugkerend item. I.v.m. de corona maatregelen zijn er geen openbare 

bijeenkomsten, dit belet dan ook om de promotie in gang te zetten. Tip denk na over opzet van 

een promotie. Marja en Helga 

j) Zaai de Zon. Voorjaar 2020 Pakjes met zaaizaad bezorgd in de kern met zonnebloemen zaad. Er 

zijn drie reacties ontvangen over het resultaat. KBG verzorgt attentie. Marja  

k) Pinautomaat bij De Spar. Dit apparaat is niet meer beschikbaar. De eisen voor de winkelier zijn 

zodanig hoog dat voortzetten niet meer mogelijk was.  

l) Caravans op straat. Met inzet van de BOA’S zijn de wagens van straat af.  

m) Meulenbroek/Gijbelandsedijk. Antwoord van het Waterschap. Er komt geen witte belijning op 

de rijbaan. 

n) Huisvuilcontainers op straat. Nog steeds wordt waargenomen dat containers nadat deze gelegd 

zijn, soms dagen op straat blijven staan. Waardlanden (huisvuilophaaldienst) controleert 

regelmatig. Ook wordt opgeroepen BLIJF melden bij Waardlanden of spreek de buurt hierover 

aan. Allen 

o) Jeugdhonk. Gemeld wordt dat er binnenkort een gesprek komt met initiatiefnemers jeugd over 

een opzet van een jeugdplek/honk. Bijeenkomst: Jongeren en Ben en? 

p) Brievenbus Klankbordgroep, locatie De Spar. De sleutel is overgedragen aan Marja 

q) Wervenkampweg, parkeerplaats is verdwenen na reconstructie. Gemeld bij PZH. 17 juli jl. 

antwoord PZH, bedankt 

r) Oude leegstaande brandweergarage in de Meidoornstraat. Na jaren van stilte zijn er activiteiten 

waar genomen van verbouwing. Het dak is afgedekt met plastic dat bij veel wind in de buurt 

overlast geeft. Oplossing. Buurt spreek eigenaar aan. Allen 

s) Punt 13 Rondvraag. Ter verduidelijking wordt 1 zin toegevoegd, 1 persoon was het niet eens 

met deze constatering. 

Het verslag van 1 juli jl. wordt vastgesteld 

 

Bespreking verslag Opbrengst Dorpsschouw 1 juli jl. 

Ad 1. Watervlonder. Antwoord van de gemeente. Initiatief ligt bij inwoners. De vraag over 

naastliggende grondperceel. Bij navraag eigenaar verkoop het niet. 

Ad 2. Verlicht voetpad De Spillegang, noordkant. Bureau OVL is gevraagd om een lichtpunt te 

maken. OVL 

Ad 3. Ledverlichting brugleuning De Spillegang. Initiatief over kleureninstellen ligt bij inwoners 

Ad 4. Voetpad aanleg Meulenbroek. Gemeente heeft geen geld tot aanleg voetpad. Gemeente 

heeft een schets gemaakt. Kees-Jan Boer uitnodigen om van gedachten te wisselen. 

Ad 5. Watercompensatie t.g.v. looppad Zeemansweg. De gemeente heeft compensatie grond 

gevonden. Zie 3b 
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Ad 6. Parkeervakken Boterbloemstaat. Zie punt 6 

Ad 7. Brandgangverlichting Fluitekruidstraat/Wilgenpad. Initiatief ligt bij inwoners 

Ad 8. Trottoir Leeuwerikstraat/Nachtegaalstraat. Is nog onderwerp van studie bij de gemeente. 

Opgemerkt wordt dat ook auto’s aldaar foutparkeren. Actie 

Ad 9. Bomen in de Reigerstraat ten westen van ASVZ-pand geven vetachtige substantie af dat 

straat en onderstaande auto’s enorm vies maken. Gemeente doet niets uit overweging 

duurzaamheid van groen prevaleert. 

Ad 10. Verkeershinder in de Ranonkelstraat. De straat is smal. Tweezijdig parkeren. Dat alles 

maakt de doorgang voor het verkeer slecht. De vraag was om te kijken naar de parkeervakken 

en aangeven parkeerverbod voor voertuigen. Onderwerp van studie bij de gemeente 

Ad 11. Parkeerknelpunt Dr Ingelse straat tegenover Rivas-pand. Voorziening getroffen (met 

krijtstrepen) deze aanduiding is aangebracht op de rijbaan. 

 

4. Thema Woningbouw 

• Zie 2c 2d en 3c. Woonvisie Molenlanden is in maak. Ben 

• Voortgang bouwvergunning TTA, geen nieuws 

• Ontwikkeling dorpshart fase 3. Estea. Verwacht binnenkort aanvraag verbouwing 

• Tablis Wonen de renovatie huurwoningen is gereed. 

• Gemeld werd over de brief van 28 sept jl. aan College van B&W van de werkgroep West/De 

Vriendschap over Dorpsvisie Wonen. De reacties hierop ‘’verbazing’’ Gevraagd wordt naar het 

aangaan van gespreksdialoog met de werkgroep. Gelet wat allemaal passeert acht de 

meerderheid dat een gesprek aangaan met de werkgroep zinloos is om reden. De werkgroep 

redeneert vanuit een visie ‘’geen woningbouw in mijn achtertuin’’  

 

5. Voorzieningen 

• De Spil, bestuurscentrum en gemeentewerf. Raadsvoorstel wordt verwacht eind 2020. Zie 3c. 

• De Politieorganisatie krijgt vanaf november a.s. onderkomen op de parkeerplaats van De Spil. 

Het betreft 22 kantoorunits voor de duur van 5 jaren met mogelijkheid tot verlenging. Naar 

aanleiding hiervan vindt men het raar dat hiervoor Spil-terrein (evenemententerrein) wordt 

gebruikt. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor een feestaccommodatie c.q. 

tentbijeenkomsten. Het gevolg hiervan dat uitgeweken moet worden naar andere kernen, maar 

waar? Bezorgdheid en teleurstelling is hierover 

 

6. Verkeer & Parkeer 

• Ingebracht wordt waarom in de Boterbloemstraat nog niet gestart met aanleg van 2 

parkeerplaatsen. Ben geeft informeel informatie hierover en neemt de vraag mee.  

• Enkele citaten worden gedeeld uit het verslag Kindergemeenteraad deze kwam bijeen 

voorjaar 2020 en sprak over tal van knelpunten betreffende verkeersveiligheid.  

• Zebrapad bij Graafzicht gereed. Restvraag Er zou een verkeersbord geplaatst worden. Ben 

 

7. Economie 

• Glasvezel aanleg geen nieuws 

 

8. Speelplaatsen 

• Geen belangrijke meldingen  

 

9. Dorpsgroen en t’Veld 

• Opschoon-dag 2021, zie 3h. 

• Bloemenbaskets 2020 dorpskern. Opnieuw een groot succes 

 

10. Natuur en Cultuur 

• Loop-lussen zie 3b 
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• Begraafplaatsen beleid. In sept jl. heeft de gemeenteraad bersloten tot behoud van lokale 

begraafplaatsen. Voor meer nieuws raadpleeg de gemeente-informatie. 

• Groenaanleg ten zuiden van de Melkweg. Geen voortgang te melden. 

• Ingebracht wordt een vraag over het onderwerp bedrijventerrein Melkweg, de noordrand. 

De noordrand achter of naast de bedrijfspanden is eigendom van de gemeente. 

Ondernemers eigenen steeds meer deze gronden toe aan hun activiteiten, o.a. voor opslag 

van materialen. De vraag hierbij is. Wie handhaaft hier. Ben 

 

11. Overige 

• Vuurwerkplaats 2020 afspraken voor december a.s. Gemeld wordt dat de gemeente 

komende week hierover vergadert over o.a. wel/geen vuurwerk of anders? 

• Werving Jongeren voor de Klankbordgroep. Zie 3i. Genoemd hierbij. Gericht uitnodigen. 

• Kindergemeenteraad. Ontvangen is een rapport over een bijeenkomst 

kindergemeenteraad. Het betreft een bijeenkomst van groep 7 kinderen van verschillende 

scholen in Molenlanden die zich verdiept hebben in vragen en hebben dingen naar voren 

gebracht die beter kunnen? Rapport wordt nagezonden 

• Bij de rondvraag: Vraag. AED-apparaat (kast is leeg) op de buitenmuur van De Spil. Ben 

 

12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering, precies 21.55 uur.  

 

Tot slot – aandachtsvelden 

Verkeer & Parkeer   Theo / Egbert 

Ondernemen en economie.  Allen en Anton, duurzaamheid 

Speelplaatsen tot 12 jaar en dorpsgroen Eliane 

Website KBG / promotie   Marja en Helga 

Secretariaat KBG   Egbert 

 

Volgende KBG-vergadering in De Spil  

18-11-2020 KBG-vergadering aanvang 20.00 uur  


