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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 22-4-2021 
➢ Bijeenkomst vond plaats via TEAMS (een internet videoverbinding) 
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

11 Teunis-Jacob Slob Gebieds Wethouder 1

Totaal 6 5

 
 

En digitaal verbonden waren de personen: 

✓ Jeugdwerk - Jong Molenlanden, Lucy van de Beek;  

Anne Gouw en Eva-Linde Middag, verhinderd 

 

Voor deze bijeenkomst zijn inwoners uitgenodigd en via Facebook. 

 

Bericht ontvangen over verhindering: 

• Fam. Nijssen, inwoner 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom – allen digitaal verbonden. Weer vergadering via 

TEAMS. Hopelijk de volgende vergadering weer fysiek in het gebouw De Spil. 

 

2. Mededelingen 

a) 23-02-2021 2e Digi bijeenkomst Molenlanden Aardgasvrij, inventarisatie en peiling.  

Niemand van de KBG heeft dit overleg digitaal gevolgd. 

b) 11-03-2021 RES 2e bijeenkomst over (wind) energie, Gebied Gorinchem/Drechtseden/ML: A15.  

Deze tweede bijeenkomst is door niemand van de KBG gevolgd. Na het overleg verscheen een 

krantbericht over de insteek van de wethouders 1 uit Gorinchem en Teunis-Jacob Slob van 

http://www.klankbordgroepbleskensgraaf.nl/
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Molenlanden, deze wethouders willen in de regio Alblasserwaard, inclusief Gorinchem resultaat 

boeken in het opwekken van energie. Keuzes die voorleggen zijn: Windmolens. Zonnepanelen 

en/of andere alternatieven. 

c) 21-03-2021 Heel Molenlanden Prik actie zwerfafval. 10 Prikkers uitgereikt in Bleskensgraaf-dorp.  

De reacties van inwoners waren enthousiast. Tal van inwoners doen mee en de vraag naar 

prikstokken komt regelmatig terug. Maar helaas de prikstokken zijn op. 

d) 31-03-2021 Zitbankje geplaatst op straathoek Zeemansweg/Wilgenpad.  

Deze zitbank is een mooie aanvulling in het kader van Wandelen; Beleven en Uitrusten. Ook zijn 

van inwoners Dorp Oost 2 vragen binnengekomen over: 1 het plaatsen van een lichtpaal op deze 

straathoek en een afvalbak nabij de zitbank. ACTIEPUNT 

e) 31-03-2021 Basaltkeien uit rijbaan Kerkstraat, hoek Zevenhovenstraat. Vernieuwd.  

De situatie van de rijbaan en de veiligheid voor fietsers is fors verbeterd.   

f) 13-04-2021 Koffiemoment inwoners Bleskensgraaf met Wethouder Slob. Gesprekpunten: 

dorpskaart 2020; Veilig wandelen op Meulenbroek en de Melkweg; Reconstructie Melkweg in het 

licht van toename verkeer, wandelen en fietsen, komst van het gemeentekantoor, expansie van de 

kaasfabriek, vervoer van/naar het experience centrum; Ontsluiting varen op de Graafstroom; Rol 

en positie klankbordgroep, enz. Hoe zetten we elkaar in kracht! Wat wil de KBG bereiken in deze 

raadsperiode?    

Het aantal deelnemers aan de digitale vergadering ‘’koffie met de wethouder’’ was gering. Ook 3 

leden van de KBG deden mee. De KBG krijgt het verzoek wat wil de KBG bereiken in deze 

raadsperiode?  

g) 14-04-2021 Info verstrekt aan GIGA Molenlanden i.h.k.v project eenzaamheid/corona.  

Reactie uit de vergadering. Vandaag (22/4) gezien op de gemeentesite dat op 30 april as. 

Puzzeltocht wordt uitgezet voor schoolkinderen om een bijdrage te leveren in maken van contact 

met (eenzame) ouderen. In andere dorpen was dit een succes. 

 

3. Kennismaken met ‘’Jong Molenlanden’’ Jeugd 

Namens Jong Molenlanden presenteert Lucy van de Beek zich. Vanaf 2021 is personele formatie 

uitgebreid bij Stichting Welzijn Molenlanden. Ook Lucy is in dienst. 

Anne Gouw en Eva-Linde Middag zijn de collega’s van Lucy. 

Vanaf 2021 zijn Lucy en Eva-Linde toegetreden tot het jeugdwerk gemeente Molenlanden. Zij 

hebben de taken verdeeld om vooral om de jeugd te benaderen in verschillende settingen. Het 

jongerenwerk is vooral bedoeld om in een vroegfase met jeugd in contact te komen en in gesprek 

te gaan over invulling, recreatie, etc.  

Het plan is om jongeren al vanaf groep 7/8 te bereiken. Ervaring leert, als kinderen de basisschool 

verlaten dat sommige jongeren even onzichtbaar (uit beeld) zijn en later soms opduiken in gesprek 

met politie of bij andere ingangen.  

Er zijn verschillende ingangen om met de jeugd in contact te komen, Dat kan via scholen, GIGA, het 

sociaalteam van de gemeente, de politie en via contacten op de straat. 

Opgemerkt wordt dat gemeente Molenlanden erg groot is. De gemeente heeft 20 kernen, dat is 

best veel om overal contacten zoeken, te maken en te houden met (hang)jongeren. 

Jong Molenlanden is samen de gemeente op zoek naar centraal onderdak voor de hangjeugd. 

Gepoogd wordt om bijvoorbeeld in 3 dorpen ruimte te gaan opzetten. Genoemd worden de 

plaatsen Nieuw-Lekkerland, misschien Bleskensgraaf en een dorp aan de Oostkant. 

Gevraagd wordt: Hoe staat de jeugd erin om aan te sluiten bij de lokale klankbordgroepen. Lucy 

brengt in, dat zij van jongeren vernemen, dat jongeren graag met ouder iemand willen optrekken 

die hen begrijpt en stimuleert. 

Ook gevraagd of ouders van deze jeugd een rol kunnen vervullen in de problematiek hangjeugd. 

Daar is over nagedacht. Jong Molenlanden is nog op zoek naar werkmodellen om de jeugd ‘’te 

vinden, te binden en te boeien’’ 
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Gevraagd wordt of er al contact is gelegd met de 2 initiatiefnemers uit Bleskensgraaf. Twee ouders 

zoeken onderdak om de jeugd van de straat te houden. Door onder toezicht invulling te geven aan 

ontmoeting voor jongeren, ruimte voor chillen, sport en spel. Etc. 

Een vraag aan Lucy. Denk je dat het werkt als er 3 onderkomens komen voor hangjeugd. Dat 

antwoord bleef schuldig. 

Toegevoegd wordt dat Politie inzet ook niet de oplossing is om de jeugd van de straat te krijgen. 

Jong Molenlanden zoek naar wegen om met de jeugd in gesprek te gaan over een zinvolle invulling. 

Tot slot. De KBG nodigt de plaatselijke jeugd graag uit om mee te doen met de invulling van 

onderwerpen die de samenleving aangaat en die de dorpsgemeenschap verstrekt. 

Lucy verlaat de vergadering om 20:45 uur. 

 

4. Verslag 4 februari 2021, is akkoord.  

Naar aanleiding van:  

1) De Spil en nieuwbouw gemeentekantoor en gemeentewerf 

2) Ontwikkeling Melkweg, aanleg parkje en aanleg waterberging 

3) Dorpshart fase-3 bouwkundige aanpassing Huize Graveland + parkeerdruk (Kerkstraat 8) 

4) Woningbouw west, verplaatsen van scholen, sportveld en ontsluiting dorp 

5) Aanleg glasvezelnetwerk 

Op geen van de 5 onderwerpen was antwoord beschikbaar. Voor eerstvolgende vergadering 1 juli 

a.s. vragen of de gebied regisseurs van gemeente Molenlanden ons komen informeren  

 

5. Woningbouw (west). Geen nieuws 

 

6. Voorzieningen. Geen nieuws. De Spil verbouwing en Huize Graveland. 

 

7. Veiligheid/Verkeer en Parkeer 

- Situatie straathoek Madeliefstraat/Boterbloemstraat, naar vergadering 1 juli 

- Verzoek voor plaatsen van 1 lantaarnpaal + 1 afvalbak (zie 2d) ter hoogte van straathoek 

Wilgenpad/Zeemansweg 

 

8. Ondernemen en economie 

- Aanleg glasvezel in Bleskensgraaf. Zie 4 

 

9. Speelplaatsen.  

- Geen aanvragen 

 

10. Dorsgroen en Veld 

- Bloemenbaskets, aankleding na 15 mei 2021 

- Bloemenbaskets. Er wordt gezocht naar een waterschenker, seizoen 2021 

-  

11. Natuur en Cultuur 

- Maaibeleid Molenlanden. Zie 4 feb jl. verslag punt 8. 

- Wederom gevraagd wordt bermbloemen inzaaien aan de Zeemansweg 

- Wederom gevraagd wordt bermbloemen inzaaien binnen de bouwde kom, langs de 

Graafstroom 

 

12. Klankbordgroep (organisatie) 

- Opmaak KBG-nieuwsbrief 2021. Besluit planning december 2021. (MdV) 

- Werving jongeren bij de Klankbordgroep, ieder wordt bijdrage gevraagd in de werving 

- N.a.v. Koffiemoment met de wethouder. Zie 2F. Gevraagd wordt naar ‘’wenslijst 

Klankbordgroep’’ voor deze raadsperiode nog bereiken? (Tot 3-2022) Overzicht wensen zal 
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worden gemaakt (EH) met thema’s: Veiligheid, Wandelen, Fietsen en Bewegen. Het 

eindproduct zal aangeboden worden aan de gemeenteraad Molenlanden.  

 

13. Rondvraag 

a) Geconstateerd wordt hondenpoep Zwaluwstraat, ed. Toezicht Boa’s is wenselijk 

 

14. Sluiting 10.15 uur 
 

Aandachtsvelden van klankbordgroepleden 

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  

1 juli-2021 KBG-vergadering aanvang 20.00 uur en 23 september en 18 november 2021. 
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Actielijst Klankbordgroep Bleskensgraaf per 22 april 2021 
 

1.Woningbouw, etc. en Dorpshart-ontwikkelingen 

1. Woningbouw West 2021 het vervolg 

2. Verplaatsen van – naar nieuw basisscholen 2021-2024? 

3. Dorpshart fase III. Verbouwing huize Graveland 2021. Ca. 16 zorgunits in voorbereiding 

4. Abbekesdoel 2: Van oude boerderij 2021 naar landwinkel; kantoren en expo 

 

2.Voorzieningen 

5. Jeugd. Jeugdhonk (18-11-2020) jongeren gaven een presentatie. En nu? 

6. Jeugd. KBG 30-9-2020 Adviesrapport ‘’met ideeën van de jeugd’’ wat doen we hiermee? 

7. Voorlopig ontwerp De Spil en ontwerp gemeentekantoor/gemeentewerf 

8. RES Regionale Energie Strategie effecten op Molenlanden/ Bleskensgraaf 

9. Glasvezelaanleg Bleskensgraaf 2021, voortgang 

 

3.Verkeer & Parkeer 

10. Evaluatie parkeerdruk Boterbloemstraat/Duizendbladstraat 

11. Knelpunt straathoek Boterbloemstraat/Madeliefstraat. KBG aan zet. Advies volgt 1 juli21 

12. Reactie op parkeerkeerknelpunt Ranonkelstraat 

13. Meulenbroek nabij Spillegang 2 witte hekjes, is dit afdoende? 

14. Reconstructie Melkweg inclusief aanleg voetpad en fietspad 

15. Knelpunt N482. Wegversmalling Wervenkampweg nabij Hofwegen 

16. Dorpsentree Wervenkampweg, driehoek vak. Kan beter met vooral aanleg groen 

17. Trottoir Leeuwerikstraat-Nachtegaalstraat inrichten als kopie van Merelstraat-Lijsterstraat 

18. Kerkstraat 2. Midden op het trottoir staat een lichtpaal 

 

4.Speeltoestellen en Jeugd 

19. Thans niets te melden 

 

5.Dorpsgroen en t’Veld 

20. Vullen van bloemenbaskets 2021 en waterschenker wordt gezocht 

21. Het t’Veld (bestaand) onderhoud en hoe verder. Vraag over skatebaan 

 

6.Natuur & Cultuur 

22. Groen en waterberging aanleg parkje Melkweg. Conceptplan 2020 

23. Reactie op vraag over Prachtlint ook in Bleskensgraaf, Groen Verbindt 

24. Opschoondag 2022 https://www.waardlanden.nl/particulieren/afval/zwerfafval 

25. Verplaatsen/nieuw aanleg t’Veld 2021/2024? I.h.k.v. wijk West 

26. Verplaatsen/nieuw IJsbaan 2021/2024? I.h.k.v. wijk West 

 

7.Klankbordgroep  

27. Besluit uitbrengen KBG-nieuwsbrief. Planning december. Zie voorbeelden 

www.molenlanden.nl/peilstok-dorpskaart-bleskensgraaf   

28. Website onderhoud/actualiseren 

29. Werven leden voor de KBG.     

 

EINDE 


