Klankbordgroep (KBG) Bleskensgraaf (gemeente Molenlanden)
Contactgegevens:
Email: klankbordgroep@bleskensgraaf.info
Twitter:@Bleskensgraaf
Facebook: Dorpsoverleg Bleskensgraaf (klankbordgroep)
Internet: bleskensgraaf.info
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Naam
Marja de Vries (voorzitter)
Aline de Wit
Anton Bons
Egbert Hamerpagt (verslag)
Eliane Meerkerk
Gonny Saarberg
Helga Kloren
Renate van der Leede
Saskia Kreukniet
Theo Blok
Ben Roos
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Verbinder. Kerngericht werken

1
1

Totaal

7

4

Ook aanwezig waren: Wethouder Teunis-Jacob Slob en raadslid Wietse Blok
1. Voorzitter
Spreekt uit een welkom en in bijzonder aan de wethouder en het raadslid.
2. Mededelingen
- April 2019 is het watertappunt geplaatst op het Kerkplein. Er wordt waargenomen dat fietsers
en andere voorbijgangers regelmatig water uit het tappunt halen. Het watertappunt is mooie
aanvulling voor o.a. het toerisme. De dorpskern werd in de afgelopen weken (tijdens de warme
dagen) drukbezocht door toeristen, veelal op de fiets.
- Seniorenraad Molenlanden. Seniorenraad is opgericht en is een adviesorgaan voor gemeente
Molenlanden. Zij kunnen gevraagd- en ongevraagd advies geven. Ook de klankbordgroep kan
onderwerpen inbrengen die vooral ‘’ouderen’’ aangaan. Egbert was aanwezig op de eerste
bijeenkomst van regio west, belegt door de seniorenraad.
3. Verslag 10-4-2019 vastgesteld.
4. De Spil (dorpshuis) bestuurscentrum/gemeentekantoor
4a. Ingebracht door Ben dat de gemeente nog middenin de planontwikkeling staat. De aanpak over
de herinrichting van De Spil hangt samen met de nieuwbouw van het gemeentekantoor, ook
hiervan is nog onduidelijk of het gemeentekantoor gebouwd gaat worden achter De Spil.
4b. Bestuurscentrum, annex gemeentekantoor. Zie opmerking bij 4a. Het College van B&W hoopt
in okt/nov 2019 een besluit te nemen over keuze ‘plaats’ bestuurscentrum annex
gemeentekantoor, genoemd het huisvestingsplan. Wordt vervolgd
5. Bewonersavond 25 maart jl. voor bewoners van dorp Oost.
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Bewonersavond van 25 maart jl. De onderwerpen Groen en Parkeren in dorp oost zijn
besproken. De uitkomst wordt ingediend bij de gemeente, om wensen om te zetten in plan en
uitvoering. De bezoekers van 25 maart jl. worden geïnformeerd. Aktie Egbert / Marja
Parkeren van werkbussen in de parkeervakken. Al lange tijd wordt geconstateerd dat op
parkeerplekken grote werkbussen staan, waarbij een deel van de auto-werk-bus soms op
rijbaan uitsteekt. Dit zijn gevaarlijke situaties. Anton en Renate hebben een aantal chauffeurs
hierover aangesproken. Een enkele chauffeur parkeert de autobus elders, welke ruimer is en
een minder gevaarlijke situatie creëert. De KBG ziet graag gerealiseerd dat werkbussen zoveel
mogelijk een parkeerplek vinden op het Wilgenpad, waar nog voldoende ruimte is. Als
alternatief wordt ook genoemd het Spil-terrein. Het punt ‘’werkbussen’’ wordt voorgelegd aan
de gemeente om hiervoor beleid en voorzieningen te creëren. Aktie

6. Groen – Groen en Speeltoestellen
- Ben informeert ons dat er kortgeleden een bijeenkomst was van ‘’Groen Verbindt’’ over de
inrichting nabij de Wervenkampweg: waterberging, fietspaden en aanleg parkje en overige
zaken, waaronder het versterken van de biodiversiteit. Het is van belang dat de plannen dit jaar
rond komen i.v.m. verleende subsidie van de provincie. Aktie Ben
- Ingebracht wordt dat het Waterschap de afgelopen jaren veel bomen heeft gerooid langs de
verschillende toegangswegen. Het beleid is nu, dat er weer bomen geplant worden ter
versterking van de diversiteit van groen, etc.
- Speeltoestellen aanvraag. Er loopt een aanvraag voor speeltoestellen op het veldje achter de
Akkerwindeplaats. Bewoners zijn hierbij betrokken. Er is een plan gemaakt. Conclusie, de
kosten zijn te hoog. Het plan is in heroverweging om de kosten naar beneden te krijgen, hoe en
wat volgt later. Ook wordt er een financiële bijdrage gevraagd van de klankbordgroep. Het
gevraagde bedrag is te hoog, ook dit moet anders. Aktie Eliane
- t’Veld gaat op de schop. Najaar 2019 komt er een bijeenkomst over de aanpak van het t’Veld.
Uitvoering in 2020. Contactpersoon van de KBG. Eliane
7. Woningbouw Dorpskern en overige
- Woningbouw dorpskern. Verschillende informatieavonden zijn gehouden. De laatste was in juni
2019. Hier is uitgebreid ingegaan over mogelijkheden. Het College van B&W komt in oktober
2019 met een advies naar de gemeenteraad over nieuwbouw in wijk N/O/Z en West?
- Gebouw van de Basisschool SMDB. De school groeit uit de gebouwen. Het aantal leerlingen
groeit nog steeds. In Het Kontakt van 12/5-2019 is hiervan verslag gedaan over deze
ontwikkelingen met een noodoproep, dat alle lokalen vol zitten. Extra ruimte voor school is
nodig. Ook geopperd wordt om een nieuwe school met aanpalende voorzieningen onder het
zelfde dak te bouwen. Wordt gevolgd
8. Verkeer & Parkeer
- Er is bericht ontvangen op 10 juli jl. van de gemeente over openstaande verkeerspunten:
- 1) Situatie Boterbloemstraat – Madeliefstraat. Straathoek zicht wordt belemmerd door hoge
heg van aangrenzende bewoner. Er wordt een oplossing geboden door een zogenaamde
uitritconstructie in de straat te maken. Hierover is nog beraad binnen de KBG of dit een
oplossing biedt voor de verkeersveiligheid. Aktie Egbert
- 2) Basaltblokken rijbaan Kerkstraat west. De basaltblokken geeft vooral voor fietsers een
gevaarlijke situatie. Gemeente biedt aan om het te veranderen in een gladde bestrating.
Bijvoorbeeld met rode stenen. Al- of niet, de stoep rechtstrekken. Optisch dient het een
opvallende plek te zijn i.v.m. de zijstraat (afslag naar Zevenhovenstraat) De KBG kan zich vinden
in het voorstel van de gemeente. Aktie Egbert
- 3) Reactie op aanvraag zebrapad ter hoogte van de hoofdingang van Graafzicht en
huisartsenpost. Gemeente meldt dat het ontwerp in voorbereiding is. Aktie Egbert
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9. Looplussen creëren in de dorpskern
Er is initiatief ontvangen van Symbiose en overige zorgaanbieders die een voorstel lanceren voor
looplussen maken in de dorpskern. Looplussen dienen een glad wegdek te hebben en veilige
looproutes. Looplussen kunnen beweging voor ouderen stimuleren om dagelijks meer de
buitenlucht op te zoeken en te genieten van landschap en cultuur. De looproutes dienen gemaakt
te worden zodat de buitenzijde van de dorpskern bereikbaar via looplussen.
De KBG staat achter het voorstel. Aktie Egbert
10. 100Waardgesprekken
De gemeente Molenlanden heeft in 20 woonkernen avonden belegt met thema
100Waardgesprekken. Van elke kern zijn dorpskaarten gemaakt Ook in Bleskensgraaf is deze
informatie avond geweest. Speerpunten zijn: 1) woningbouw; 2) voorziening voor de jeugd
(ingebracht werd optie oprichten van een Soos); 3) honden uitrenplaats; 4) bevorderen van meer
omzien naar elkaar, 5) het bevorderen van cultuur en toerisme. De gemeente gebruikt de
dorpskaarten voor het ‘’samenlevingsprogramma 2019-2021’’ Volgen
11. Nota / agenda dorpspeerpunten
Niets hierover afgesproken. De bedoeling dat de informatie t.z.t. op de website geplaatst wordt.
12. Website klankbordgroep.
De website wordt opnieuw gemaakt. Verwacht wordt dat september de conceptversie gereed is.
13. Rondvraag
- Meegedeeld wordt het bedrag in kas van de KBG. Aktie van Ben
- Er is een vraag ingediend bij de gemeente: een bedrag voor de kleine kas. Aktie Renate
- Raadslid Wietse Blok wil voortaan de agenda en notulen ontvangen. Aktie Egbert
- Raadslid Joke Stravers wil een volgende keer de vergadering bezoeken. Aktie Renate
- Domeinnaam, betaling per maand. Aktie Marja
- Tablis wonen wordt uitgenodigd op onze vergadering van 25 sept. Aktie Ben
- Vraag over honden uitrenplaats. KBG vindt dat deze plaats niet gemaakt moet worden op het
t’Veld i.v.m. sport en spel van kinderen.
- Een vraag over aanvraag camping aan de Meulenbroek. De KBG vindt, als er een camping komt
dat deze gering van omvang wordt en past qua opzet bij de cultuur en het landschap. Dit
poldergebied is al jaren stilte gebied.
14. Sluiting 22.10 uur
Agenda 25-09-2019
o Tablis wonen uitgenodigd
o Afspraken over vuurwerkplaats, december 2019
o Afspraak over wel / niet beleggen van een inwonersavond, thema’s bijvoorbeeld over woningbouw,
ontwikkeling Wervenkampweg, waterberging en parkje. Looplussen, Herinrichting oude
gemeentehuis. Huurwoningbeleid van Tablis wonen. Voortgang parkeervoorzieningen. Beleid over
parkeren van autobussen, Ontwikkelingen van De Spil, Bestuurscentrum Molenlanden,
Kantoorpand Molenlanden. Knelpunten autoverkeer in de dorpskern. Aanleg glasvezel? Etc. en
leegstaande panden van Winkelpand (Dorpsstraat) en pand Meidoornstraat.
o Tot slot: Representatieve democratie - Doe-democratie – Participatie – en Principe draagvlak!
Volgende vergadering wo. 25 sept en 11 nov. 20.00 uur in De Spil


 Verslagen en Dorpsagenda Klankbordgroep Bleskensgraaf
zijn momenteel niet beschikbaar op de website. Wordt aan gewerkt
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