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Klankbordgroep 

Bleskensgraaf                

Klankbordgroep (KBG) Bleskensgraaf (gemeente Molenlanden) 
Contactgegevens: 

www.klankbordgroepbleskensgraaf.nl 

info@klankbordgroepbleskensgraaf.nl 

Facebook: Klankbordgroep Bleskensgraaf 

Instagram: Klankbordgroep Bleskensgraaf 

Secretariaat: Hofwegen 48, 2971XB Bleskensgraaf 

 

Verslag vergadering 21-4-2022 
Naam Namens Aanwezig Afwezig

1 Marja de Vries (voorzitter) 1

2 Aline de Wit 1

3 Anton Bons 1

4 Arie van Genderen 1

5 Egbert Hamerpagt (verslag) 1

6 Eliane Meerkerk 1

7 Gerard Kraaijenbrink 1

8 Helga Kloren 1

9 Monique Walsemann 1

10 Renate van der Leeden 1

11 Shady Morsi 1

12 Theo Blok 1

13 Eva-Linde Middag Verbinder. Kerngericht werken 1

14 Teunis-Jacob Slob Gebieds Wethouder 1

Totaal 9 5

 
 

Bezoekers/inwoners (6)  

Leo van de Moere, Maas van de Beek, Ben van Waardenburg, Theo Korevaar, André van de Herik en Bart Otten 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in bijzonder spreker Stef Hendriksen, 

functie beheer groen van gemeente Molenlanden. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. 11-03-2022 Nieuwsbrief huis-aan-huis over De Spil en werklocatie gemeente. Door KBG zijn vragen gesteld 

over de privacy en de krappe loketruimte voor burgerzaken en het sociaalloket.  

b. 11-03-2022 Uitnodiging Proefvaart Waterbus (de Lek) 

c. 19-03-2022 Opschoondag. Wie heeft hieraan bijgedragen. 

d. 24-03-2022 Mail Annika Mosterd (Wandel- en fietsroutenetwerk regio Alblasserwaard) waar we bankjes 

missen in de gemeente en waar nu bankjes zijn en wat de kwaliteit daarvan is. 

e. 07-04-2022 IJs clubgebouw verwijderd. Alles in afvalcontainer afgevoerd. Wat jammer! 

f. 07-04-2022 Krantbericht. Verbouwing Dorpshuis De Spil van start. 

g. 10-04-2022 Bericht van gemeente. Reparatie verlichting Spillegang loopt vertraging op. 

h. 25-04-2022 Uitnodiging Info avond over verduurzamen woning. De TIL Giessenburg. 19.15 uur 

i. 11-04-2022 Buurtattentie ambassadeurs. Initiatief van de gemeente en Stichting Welzijn Molenlanden. Dit 

initiatief staat ter beschikking voor iedereen die wil meedoen als ‘’STRAAT AMBASSADEUR’’. Voorbeelden van 

deze functie zijn te vinden op internet. Aanmelden bij de gemeente. Een kleine vergoeding is beschikbaar. 

http://www.klankbordgroepbleskensgraaf.nl/
mailto:info@klankbordgroepbleskensgraaf.nl
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Naar aanleiding van:  

a. KBG heeft vragen gesteld. Gemeente antwoord 5-3-2022 Privacy van de loketten wordt gewaarborgd en de 

raadszaal krijgt om reden van zuinig ruimtegebruik 50 algemene zitplaatsen voor bezoekers, fractie, ed.. 

b. Niemand van de KBG-leden heeft deelgenomen. 

c. Opschoondag, er zijn initiatieven ontplooid 

d. Inventarisatie over zitbankjes loopt. Aktie vz 

e. IJs clubgebouw. De vergadering spreekt uit teleurstelling en de inwoners van Bleskensgraaf zijn ook 

teleurgesteld dat het IJs clubgebouw op last van de grondeigenaar, op deze mooie plek aan het water, 

verwijderd is. 

f. De verbouwing De Spil, start binnenkort. De Spil, onze KBG-vergadering per 30-6 niet beschikbaar. 

g. Reparatie aan de verlichting (leuning) Spillegang (brug) is per 18-4 gemaakt. 

 

3. Gemeente Molenlanden – Stef Hendriken, functie beheer groen 

Stef Hendriksen, groenbeheer krijgt het woord. De gemeente regelt binnen de dorpskernen het groenbeheer, 

inclusief stukje Zeemansweg. In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten geweest of lopen nog. Zoals 

BlauwZaam; Convenant Alblasserwaard – Vijfheerenlanden over thema kleurrijk (kleurkeur certificaat), enz. Het 

doel van deze projecten is dat er kruidenrijk bloemmengsel in de berm graspercelen gaat ontstaan ter verhoging 

van Flora en Fauna. De gemeente wil het vergroenen versterken. In 2021 voerde de gemeente het project 

aanplant bomen. Honderden bomen zijn door particulieren afgehaald ten behoeve van: bijdrage aan het 

vergroenen van de gemeente. 

Gemeente is doende om het maaibeleid (grasbermen) stap-voor-stap te veranderen naar Extensief maaien.  

Uit de samenleving komen vragen over het maaibeleid. De uitvoering van grasmaaien roept vragen op. Reacties 

zijn: De maaikwaliteit is matig, En er is weinig oog voor de natuur. Gras te kort gemaaid met gevolg vergroting van 

de brandnetelgroei, Grasmaaien op tijden dat er nauwelijks gras staat, waardoor flora en fauna wordt 

beschadigd. De aanwezigen zijn bezorgd over de maaikwaliteit en bezorgd over de 4-jaarlijkse aanbesteding en 

dat de uitvoering van het grasmaaien gedaan wordt door bedrijven van ver. Onderaannemer op onderaannemer 

fiksen de klus. Uit het gesprek blijkt dat de gemeente hoog afgeeft over het maaibeleid maar het toezicht op de 

uitvoering laat de wensen over. Zie de kwaliteit van de gemaaide percelen! 

Samenvatting gemeente voert groenbeleid, heden: 

o Intensief grasmaaibeleid. Grote tractoren maaien meerdere keren per jaar het gras (klepelen) het 

gemaaide gras blijft liggen. 

o Extensief maaien, meer doelgericht, in kleine omvang, deze vorm zal op de duur uitgebreid gaan worden 

ter verhoging Flora en Faunabeheer. Minder grasmaaien en het gemaaide afvoeren. En bovendien wordt 

dan de grond schraler dat bijdraagt aan meer kruidenrijk in de bermen. 

o In 4 dorpskernen voert de gemeente het project Natuurontwikkelingslocaties. Kleinschalige aanpak 

grasmaaibeleid met het oog op een beter kruidenrijk van het grasland. 

o Gemeente ziet geen ontsnapping aan het aanbestedingsbeleid, omdat de kosten binnen de grenzen 

vallen van het aanbestedingsbeleid. 

De intentie van de gemeente is dat het gras 1x per jaar gemaaid gaat worden in blokken van drie. Een deel vroeg 

voorjaar, een ander deel in de zomerperiode en een ander deel grasmaaien in het najaar. Op verkeerspunten 

wordt meerdere keren grasgemaaid ter verhoging van de veiligheid. Ook hier komen reacties van inwoners over 

grasmaaibeleid. De ene inwoner is voor en de andere inwoner is tegen! 

Hoe verder. De gemeente gaat op termijn over op ‘’extensief grasmaaibeleid’’ De vraag ontstaat. Hoe worden 

inwoners geïnformeerd. De gemeente zal hierin nog een keuze gaan maken over: inwonersavond per dorpskern of 

een schriftelijke informatieverstrekking. 

De vergadering roept op om het grasmaaibeleid uit te besteden aan lokale uitvoerders. Ter vergroting van de 

betrokkenheid bij de streek, verbetering van de kwaliteit groen. 

Overige vragen: 

stefh1
Onderstrepen
Onderaannemer op onderaannemer 

Wat bedoel je hiermee?

stefh1
Onderstrepen
het toezicht op de uitvoering laat de wensen over. Zie de kwaliteit van de gemaaide percelen!

Dit is de mening van één deelnemer. Ik heb aangegeven dat er wel degelijk toezicht is op aannemers maar dat dit geen garantie is dat er geen fouten gemaakt worden.

stefh1
Onderstrepen
op de duur 

Vanaf 2024

stefh1
Onderstrepen
dorpskernen 

Zevenhovenstraat is een voorbeeld

stefh1
Onderstrepen
1x 

of 2x maaien en afvoeren van het maaisel.

stefh1
Onderstrepen
grasmaaibeleid uit te besteden aan lokale uitvoerders. 

Gemeente moet zich houden aan Europese regelgeving!
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Over snoeibeleid van bomen worden vragen gesteld. Snoeien is 1, maar het toezicht op het snoeien laat de 

wensen over, met als gevolg dat bomen kapotgaan aan een foute snoeimethode. Er werd opgemerkt dat in 

afgelopen jaren veel bomen definitief zijn verwijderd uit de straten, met als gevolg dat dorpskern Bleskensgraaf 

een boom-arm dorp is. 

Een ander vraag ging over het t’Veld. Bewoners willen ten noorden van het de Pinksterbloemstraat in de 

groenstrook een heg aansluitend aan het t’Veld. Gesprek is geweest met inwoners. Gemeente wil alleen 

medewerking verlenen als deze bewoners de heg zelf snoeien. De sprekers brengen in dat de leeftijd van de 

meeste bewoners, dit werk niet aankunnen. Oplossing is nog niet gevonden. Ook de vraag om beplanting terug te 

brengen. Afspraak. Eliane gaat in gesprek met buurtbewoners. 

Vragen over overhangende heggen in de dorpskern. Daarover verwijst Stef om melding te doen bij de gemeente, 

Een andere vraag over bomen langs de Graafstroom. Het stamoverschot hangt boven de openbare weg. 

Passerende auto’s raken beschadigd. Gemeente graag attentie hiervoor. Verzoek melden aan de gemeente. 

Vraag over sloot nabij Boterbloemstraat. Er staat een hoog hek 1,60 hoog aan de slootkant. De sloot heeft een 

steile rand. De sloot groeit dicht en het vuil in de sloot is onbereikbaar. Het hek is geplaatst voor de veiligheid. De 

vraag is, een lager hek plaatsen, zodat de sloot bereikbaar wordt. Een voorstel wordt uitgewerkt en bewoners 

worden bijeengebracht voor gesprek. Afspraak Eliane 

4. Verslag 10-2-2022. Het verslag wordt vastgesteld 

N.a.v. 4 De Bel bus, personenvervoer van Qbuzz. 7 dagen per week staat er een belbus nabij kruising N214. Voor 

vervoer van de belbus moet je reserveren via een App en die werkt niet voor de belbus. Er is onbekendheid over de 

aanmelding; de routes en het serviceloket van Qbuzz werkt niet. Het betreft een project van Provincie Zuid-Holland. 

Actie Verbinder 

N.a.v. 7. Antwoord 17-3 ontvangen van de gemeente over Wervenkampweg/Melkweg/Hofwegen dat een logische 

oplossing zou zijn Melkweg is een gebiedsontsluitingsweg 50km. Hofwegen een 30-km erftoegangswegweg. Na 

ontwikkeling van het laatste stukje bedrijventerrein, met inbegrip van gemeentekantoor staat op stapel herinrichting 

Melkweg. Gevolgen voor de Dorpsstraat worden meegenomen.  

Verschillende aanhangwagens lang parkeren op straat. Deels opgelost. 1 geval nog niet. 

5. Woningbouw en Tablis-wonen 

De KBG is benaderd door een klankbordgroep lid van Tablis-wonen. Vraag om 17 mei 2022 een bijdrage te leveren aan 

Tablis-schouw in de kern Bleskensgraaf. Bedoeld wordt aandragen/signaleren van verrommeling bij huurwoningen. 

Besluit KBG. 2 leden doen mee. 

Over woningbouw West geen melding. Allen hebben kennisgenomen van artikel over krapte van de riolering in de 

Graafstroomdorpen. M.b.t. plan nieuwbouw basisschool. B&W heeft het onderzoek tot nader orde stilgelegd. 

Mogelijk door wisseling van College en nieuwe gemeenteraad. 

6. Voorzieningen 

Overlast schoolplein Korenbloemstraat (noordkant). André en Bart melden dat er veel overlast komt van het 

schoolplein, m.n. in de avonduren. De basketbalpaal en de voetbalkooi geeft bij spel een hoge hinder/klank in de 

omgeving. Verbodsbordjes bij het hek schoolplein zijn lang geleden geplaatst. De jonge- en oude jeugd maken 7 dagen 

per week gebruik van het schoolplein voor hangen, spelen en kattenkwaad. Het gebruik van de basketbalpaal en de 

voetbalkooi geeft veel herrie. Vooral in avond klink het getrap tegen een bal hard door in de buurt. Politie is in kennis 

gesteld en wil alleen controleren na zonsondergang. In de zomer na 22.30 uur! Oplossing zou zijn de basketbalpaal 

verplaatsen naar de noordkant van het t’ Veld. Alhoewel er twijfel is of dan de jeugd zich verplaatst Voor de school is 

een beschutte plek met enig licht. Een oplossing is op korte termijn niet voor handen. Politie wil Het verplaatsen van 

de school kan nog jaren duren. Buurtbewoners zien geen heil om met de jeugd in gesprek te gaan. Vanwege 

onvriendelijke reacties. Gesprek met C Egas, verbinder en bewoners gaat gepland  

stefh1
Onderstrepen
Snoeien is 1, maar het toezicht op het snoeien laat de wensen over, met als gevolg dat bomen kapotgaan aan een foute snoeimethode. 

Weer een mening waar de gemeente niet achter staat. Aan de hand van een enkele casus wordt het gehele snoeibeleid beoordeeld!
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Speelveldje aan de zuidkant van Pinksterbloemstraat. Er nog geen overstemming met de buurtbewoners over plan en 

aanpak. Wordt vervolgd. 

Renovatie Het t’Veld laat ook al ruim 2 jaren op zich wachten, omdat er gewacht wordt op besluit waar komt de 

nieuwe basisschool. 

Uitgesproken wordt bezorgdheid omdat de jeugd geen ‘’eigen speelplek’’ in de dorpskern heeft. De indruk bestaat dat 

er geen speelplek is voor de jeugd? 

De KBG krijgt van de jeugd tekeningen/schetsen van een nieuwe skatebaan voor de jeugd. Invulling kan pas als t’Veld 

wordt aangepakt. 

7. Veiligheid en Verkeer 

Ingebracht wordt de verkeerssituatie in de dorpskern. De vele bestelauto’s i.v.m. verbouwing Graveland van werklui 

op straat, op het trottoir belemmerd een veilige doorgang van de dorpsbrug. Aandacht wordt hiervoor gevraagd. 

Actie Egbert  

Een ander punt betreft. Het restaurant plaatst tafels en stoelen op het trottoir. Doorgang trottoir naar de brug wordt 

gehinderd. De dorpsbrug is al moeilijk via het trottoir bereikbaar voor minder valide voetgangers i.v.m. het smalle 

trottoir. Actie Verbinder 

Over Hofwegen/Dorpsstraat. Verkeersontsluiting. Zie antwoord bij 4. Verslag 

8. Glasvezelaanleg. 

Bekend is dat inwoners van Hofwegen per brief benaderd zijn voor inventarisatie over waar de kabel de woning moet 

binnenkomen. Van andere delen van het dorp is niets bekend. 

9. Speelplaatsen. Zie tekst bij 2d. 5 en 6. 

 

10. Natuur Cultuur. Niets 

Bloemenbaskets dorpskern. Actie Eliane 

 

11. KBG het orgaan 

7 mei 2022 Braderie. Besluit KBG deelt pennen en kaart uit. Aktie Helga 

30-5-2022 Save the date. Meeting dorpsoverleg gemeente Molenlanden. 2 pp per KBG kunnen deelnemen. 

Project Zaai de Zon 2021. Een vervolg in 2022? Aktie Verbinder 

Besluit € 1000,- gift aan Oranjevereniging Bleskensgraaf i.h.k.v. bekostiging kinderattenties. 

 

12. Rondvraag 

• Opmerking over bezoekers NH-kerk. Als de kerk uitgaat op zondag steken mensen massaal de straat 

over en weinig tot geen oog hebben voor het passerende- en aankomende verkeer. Ook wordt 

geconstateerd dat veel fietsen her- en der nabij de kerk worden geplaatst. Een fietsenstalling zou 

beter zijn. Aktie Egbert 

• Ingebracht wordt dat voor melding voor groenbeheer, het is beter zou zijn als de melding met App 

bijv. ‘’Beter Buiten’’ gedaan kan worden i.p.v. de gebruikelijke platvorm van de gemeente. Aktie 

Egbert 

• Ingebracht wordt dat de afgelopen week schades zijn gemeld over 1 bankje in dorpscentrum, 

straatborden en afvalbakken in de wijken. 

• Ingebracht wordt dat er ERROR zit op de website van de Klankbordgroep. 

 

14 Sluiting vergadering 22.30 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 30-6. 

stefh1
Onderstrepen
et is beter zou zijn als de melding met App bijv. ‘’Beter Buiten’’ gedaan kan worden i.p.v. de gebr

Molenlanden is niet aangesloten bij de Beter buiten app. Liefst digitaal melden bij de gemeente via het meldpunt openbare ruimte. 
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Actielijst Klankbordgroep Bleskensgraaf per 21-4-2022 

 

Volgende KBG-overleg 30-6 

➢ Dorpsschouw.  

 

Uitnodigen t.z.t.: 

➢ Raadsleden uitnodigen, vertrekpunt nieuwsbrief KBG, najaar 2022 

➢ Waardlanden over gaat over naar restafval brengen met pasjessysteem, hoe verder 

 

1.Woningbouw, etc. en Dorpshart-ontwikkelingen 

1. Woningbouw West 2021. KBG 1/7-2021; 23/9-2021 

2. Verbouw basisscholen of naar nieuwbouw van 1 brede basisschool 2024? 

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

4. Opkoop woningen (dorp) door beleggers. KBG 23/9-2021 

5. Huurwoningen Tablis, uitgifte aan… KBG 23/9-2021. Schouw 17-5-2022 

 

2.Voorzieningen 

6. De Spil, verbouwing, start Mei 2022 

7. Jeugd. Op zoek naar ontmoetingsruimte.  

8. Verduurzaming: RES, Regionale Energie Strategie, aardgasvrij (KBG info voortdurend) 

9. Kliko’s Peppelstraat. Burg Dekkingsstraat te lang op straat. Kbg 11/2-2022 

10. Glasvezelaanleg Bleskensgraaf 2022, Kbg 21/4-2022 voortgang.  

11. Buurtattentie. Straatambassadeurs. Aanmelden kan. Kbg 21/4-2022. 

 

3.Verkeer & Parkeer 

12. Evaluatie parkeerdruk Boterbloemstraat/Duizendbladstraat 

13. Reactie op parkeerkeerknelpunt Ranonkelstraat 

14. Verkeerssnelheid Abbekesdoel. Kbg 10-2-2022 

15. Voetpad Melkweg. KBG 1/7-2021; 23/9-2021; 10-2-2022 

16. Herinrichting Melkweg. Zie verslag KBG 21/4-2022 

17. Voetpad aan de Meulenbroek. Besluit 23-9-2021. Meenemen in reconstructie Meulenbroek 

18. Knelpunt N482. Wegversmalling Wervenkampweg en afslag naar Melkweg. KBG 23-9-21; 10-2-2022 en 

verkeersvak nog voorzien van groen. Dit was mail 15-10-2021 

19. Trottoir Leeuwerikstraat-Nachtegaalstraat inrichten als kopie van Merelstraat-Lijsterstraat. Kbg 10-2-22 

20. Straathoek Boterbloemstraat/Madeliefstraat. Witte straatmarkering. Kbg 10-2-2022 

21. Zwaanstraat. Trottoir oost. Autotrekhaken hangen te veel over het trottoir 

 

4.Speeltoestellen en Jeugd 

22. Geen melding 

 

5.Dorpsgroen en t’Veld 

23. Het t’Veld (bestaand) onderhoud en hoe verder. Vraag over skatebaan. KBG 1-7-2021. 21/4-2022 

 

6.Natuur & Cultuur 

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

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

26. Verplaatsen/nieuw aanleg t’Veld 2021/2024? I.h.k.v. wijk ontwikkelingen wijk west en IJsbaan? 

 

7.Klankbordgroep  

27. Besluit uitbrengen KBG-nieuwsbrief. Planning december. Zie voorbeelden www.molenlanden.nl/peilstok-

dorpskaart-bleskensgraaf   

28. Leden werven voor de KBG.  

 

EINDE 


