
 
 
 
 
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 10-02-2022  
 

 Naam Namens Aanwezig Afwezig 
1 Marja de Vries (voorzitter)  1  
2 Egbert Hamerpagt (secretaris)  1 (via teams)  
3 Aline de Wit   1 
4 André Broekhuizen  1  
5 Anton Bons  1  
6 Eliane Meerkerk  1  
7 Arie van Genderen   1 
8 Gerard Kraaijenbrink   1 
9 Helga Kloren  1  
10 Leo v/d Moeren  1  
11 Renate v/d Leeden   1 
12 Theo Blok  1  
13 Eva-Linde Middag Verbinder Kerngericht werken 1  
14 Teunis-Jacob Slob Gebieds Wethouder 1  
15 Stef Hendriksen Groenbeheer  1 
     
  Totaal 10 5 

 

Bezoekers: Mevrouw Muijlwijk en mevrouw Walsemann. 

 

1. Opening 
Marja heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Eva-Linde Middag die Ben Roos in 
ieder geval tot de zomervakantie vervangt. 
Ze heeft afmeldingen ontvangen van Gerard, dhr. Morsi en dhr. Hendriksen en Egbert 
vergadert mee via TEAMS. 
 
Omdat dhr. Hendriksen zich heeft afgemeld, besluiten we het punt groen door te schuiven 
naar de volgende vergadering. 
 



2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• 26-09-2021 Openstaande doe punten van de KBG verzonden naar de gemeente – zie 

agendapunt 4. 
• 20-10-2021. Op 13 juli jl. gemeente een motie aangenomen. Onderzoek naar 

ontmoetingsplek voor jongeren van 11 t/m 15 jaar. Met de vraag waar moet de 
ontmoetingsplek aan voldoen?. - Zie agendapunt 6.  

• 27-10-2021 Bericht Overheid. Gemeente Molenlanden aankondiging De Spil 
verbouwen  

• 23-11-2021 KBG-groep in kleine setting bijeen over oppotregeling. - Zie agendapunt 
10 en 12.  

• 07-12-2021 Gemeente gaf informatie over definitieve ontwerp verbouw De Spil en de 
nieuwe werklocatie van de gemeente. De architect nam de digitale bezoekers mee in 
de uitleg.  

• 15-12-2021 Bericht van de gemeente over ‘’Provincie zet deur open’’ Gemeente kan 
woningbouw Bleskensgraaf (verder) gaan ontwikkelen - zie agendapunt 5 

• 17-12-2021 KBG-nieuwsbrief is bezorgd huis-aan-huis in dorp Bleskensgraaf. - Hier 
zijn diverse reactie op binnengekomen, denk aan knelpunten in het dorp en bewoners 
die zich aanmelden om mee te puzzelen. 

• 18-12-2021 KBG-nieuwsbrief verzonden naar raadsleden, wethouder en verbinder 
ML met verzoek erbij om topprioriteit te geven m.b.t. aanleg voetpad op de 
Melkweg.  

• 10-01-2022 Antwoord gemeente (Sjoerd) voetpad Melkweg. Planning 2025, 
verkenning 2023  

• 18-01-2022 Bewoners vragen nabij het ‘t Veld ruimte voor openbare inrichting - dit 
betreft een ingezonden brief. Bij herinrichting worden de bewoners meenomen in het 
traject. 

• 18-01-2022 Bewoner meldt overlast hondenpoep Zevenhovenstraat en Wilgenpad – 
zie agendapunt 13. 

• 24-01-2022 Kruising N214/Wijngaardsesteeg. Opbrengst bespreking KGB-
Wijngaarden en KBG-Bleskensgraaf ingediend bij de Provincie.  

• 24-01-2022 Antwoord ML op planontwikkeling Woning/School-bouw Dorp-west – zie 
agendapunt 5 en 10. 

 
3. Gemeente Molenlanden punten 

• Dit punt zetten we door naar de volgende vergadering (21-04-2022) 
• Ter aanvulling – er is een aanvraag binnengekomen voor bloembakken aan de brug in 

de Zevenhovenstraat, daarop is er een vraag teruggekoppeld aangaande het 
onderhoud, daar is nog geen antwoord op ontvangen.  
Verder staan we open voor, alleen zijn er diverse bruggen in Bleskensgraaf, hoe gaan 
we dit aanpakken en wat zijn de kosten. 

 
4. Verslag klankbordgroep 23-09-2021 

• De actiepunten zijn helaas niet behandeld, i.v.m. de afwezigheid van Ben, Eva-Linde 
wil graag het verslag ontvangen en pakt deze punten op. Actie Egbert. 

• Punt 5 c: Er is helaas nog geen contact geweest met Tablis. Actie Marja 



• Punt 13 f: Dit is een belbus geworden. De vraag is waarom? Het is beperkt te 
gebruiken, de App werkt niet en het telefonisch contact is ook niet optimaal. 
Conclusie het openbaar vervoer is slecht. Actie Eva-Linde  

• Verslag word goedgekeurd. 
 
5. Woningbouw 
Eva-Linde verteld dat er vanuit de provincie groen licht is gekomen op het bouwen van 
woningen op West. 
Echter stelt Theo terecht de vraag of dit besluit niet wordt ingetrokken, nu de Minister van 
natuur en stikstof heeft aangegeven dat woningbouwvergunningen in Zuid-Holland alsnog 
worden ingetrokken – hier kan men geen antwoord op geven. 
 
6. Voorzieningen 

• Bassischool – Er zijn plannen om de bassischool op Oost (de huidige plek) te houden, 
er is wel de kans dat het iets wordt omgezet, richting het Noorden. 

• IJsclubgebouw – De gemeente is in gesprek met de ijsclub om het gebouw te 
behouden en het een andere locatie te geven. Tevens met als doel het te combineren 
met een jeugdhonk. Vanuit de klankbordgroep wordt de Zevenhovenstraat 
(landijsbaan) geadviseerd. 

• Jeugdhonk – Er vinden op dit moment gesprekken plaats, vanuit de KBG wordt er nog 
op gewezen dat het servicepunt in de Burg. Viezeestraat ook leegstaat. 

 
7. Veiligheid/Verkeer & Parkeer 

• Egbert heeft 8 punten die Egbert aangekaart bij de gemeente; 
1. Madeliefstraat/Boterbloemstraat - gevaarlijke kruising - is nog niet opgelost. 

Bewoners willen geen drempel en witte markering op het wegdek zorgt voor 
te veel verwarring. 

2. Leeuwerikstraat/Nachtegaalstraat - verbreding stoep - wegbeheerder gaat 
naar de situatie kijken. 

3. Autosnelheid Abbekesdoel - is niets aan te doen, het is een gedragsprobleem. 
4. Zwaanstraat (oostkant) - er is een klacht ontvangen, omdat het trottoir te 

smal is, men struikelt over de trekhaken. - wegbeheerder gaat naar de situatie 
kijken. 

5. Voetpad Melkweg - zie agendapunt 1 (10-01-2022) 
6. Wervekampweg/Melkweg - aanvraag natuurlijke bocht - nog geen antwoord 

van de provincie. 
7. Voetpad Meulenbroek - wordt bekeken bij de herinrichting van de 

Meulenbroek. 
8. Verkeersdruk dorpskern - vraagt na onder welke voorwaarden de 

vergunningen zijn afgegeven aan Huize Graveland. - Hier hebben we nog geen 
reactie op gehad.  
 

8. Ondernemen en economie 
• Glasvezel – geen idee, we hebben nog niets vernomen. 

 
 
 



9. Speelplaatsen 
• Achter Pinksterbloemstraat/Peppelstraat/Korenbloemplaats/Ranonkelstraat - is aan 

vernieuwing toe - er wordt contact gezocht met buurbewoners. 
• Plantsoen - dit is nu nog een groenstrook, vanuit de buurt komen aanvragen voor 

speeltoestellen - mogelijkheden worden onderzocht.  
 
10. Dorpsgroen en ’t Veld 

• ’t Veld – we gaan de herinrichting van het ’t Veld opstarten, met name de oostkant, 
deze blijft in ieder geval zoals het nu is, dit is overleg met de school. – Ook hebben 
we ingezonden brieven ontvangen van meerder dorpsbewoners met initiatieven, hier 
gaan we mee aan de slag. 

 
11. Natuur en Cultuur 

• - 
 
12. KBG-Budget 

• Ons voorstel i.v.m. de oppotregeling is goedgekeurd. 
Het bedrag wat is bestemd voor het kunstgrasveld op ’t Veld. 
 

13. Klankbordgroep, het orgaan 
We hebben diverse meldingen ontvangen: 

• Veel overlast van hondenpoep in de Zevenhovenstraat /Wilgenpad/ 
Koekoekspad/Waterkerspad. De Vraag is of dat er bordjes kunnen komen met 
poepvrije zones - wij denken dat dit niet helpt omdat het een gedragsprobleem is, 
voorstel Handhaving. 

• Elektrische laadpalen - vraag: wie bepaald de plek enz.? - de gemeente is bezig met 
een transitie en er zijn meer ideeën op de plek - wordt aan gewerkt. 

• Kliko’s - staan gevaarlijk op de kruising Burg. Dekkingstraat/Kerkstraat is het mogelijk 
om dit ophaal punt te verplaatsen? - wordt nagevraagd. 
Kliko’s - Peppelstraat - auto’s staan op parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de 
kliko’s op de woensdag - gedragsprobleem -voorstel Handhaving. 

• Tiny Houses - We hebben een vraag ontvangen of dat deze op een stuk land aan de 
Heulenslag geplaats mogen worden - Marja heeft de persoon doorverwezen naar de 
gemeente. 

• Overlast mollen van ’t Veld - voorstel buurtbewoners mollengaas - wordt 
meegenomen met de herinrichting. 

• Overlast schoolplein - kunnen wij weinig mee, er zijn inmiddels maatregelen 
getroffen door de school, wij gaan de bewoners wel mee laten denken met de 
herinrichting van ’t Veld. 

 
14. Rondvraag 

• We zouden graag zien dat er meer mensen/bewoners betrokken worden bij de 
nieuwbouw van de school, zodat ze mee kunnen denken met bijv. de infrastuctuur 
enz. Theo biedt aan om mee te kijken. 

• Er wordt gevraagd om meer Handhaving, in verband met meerdere aanhangwagens 
die voor langere tijd geparkeerd staan op de Akkerwindeplaats/Klaverpad en een 
vouwwagen in de Graafstroomstraat. 



• Ook wordt er aangegeven dat het onderhoud van de begraafplaats niet optimaal is, 
hier gaan we achteraan. 

• Gasvrij Bleskensgraaf? Bleskensgraaf is 1 van de eerste dorpskernen waar ze dit 
willen ontwikkelen.  Er is een comité bezig met de beginfase – wordt vervolgd. 

 
15. Sluiting  
Vergadering 22.00 uur.  
Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng  
 
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  
KBG-vergadering aanvang 20.00 uur en 21 april 2022. 
 

 
 
 

 


