Klankbordgroep (KBG) Bleskensgraaf (gemeente Molenlanden)
Contactgegevens:
Email: klankbordgroep@bleskensgraaf.info
Twitter:@Bleskensgraaf
Facebook: Dorpsoverleg Bleskensgraaf (klankbordgroep)
Internet: bleskensgraaf.info

Verslag vergadering 12-11-2019
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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 Leeden
Saskia Kreukniet
Theo Blok
Ben Roos

Namens

waarn. Voorzitter
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Verbinder. Kerngericht werken
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Totaal

7

4

Voor deze bijeenkomst zijn alle inwoners uitgenodigd. 2x oproep gedaan via Facebook. ‘’ik ben blesgraever’’
Aanwezig van gemeente Molenlanden: Peter Verwoert, projectleider, grondgebonden zaken,
Paul van Berkel-Stam, projectleider verkeer, en (zie 11) Ben Roos, verbinder.
Er waren 16 bewoners aanwezig. Totaal aantal ca. 25 personen.
Agenda
1. Welkom en opening
2. Mededelingen
3. Presentatie vergroening / looppad Zeemansweg, dorp Oost Bleskensgraaf.
4. Presentatie over parkeren in dorp Oost
5. Presentatie door de Klankbordgroep over de ingezette dorpsactiviteiten t.b.v. de gemeenschap en
neemt u mee in de onderwerpen die nu nog actueel zijn.
6. Klankbordgroep peilt belangstelling voor nieuwe onderwerpen die ten goede komen aan de
gemeenschap c.q. de woonbuurten/wijken.
7. Rondvraag
8. Sluiting.
Opening en welkom
1. Welkom wordt geheten aan de inwoners, ambtenaren en leden van de klankbordgroep
2. Mededeling. Onze voorzitter Marja is verhinderd. Egbert vervangt haar.
3. Prestatie Zeemansweg. Peter Verwoert neemt de aanwezigen mee in zijn presentatie over de
(her)inrichting van Zeemansweg van straathoek Wilgenpad tot zijweg Peppelstraat. De KBG heeft twee
jaren terug de wens geuit naar de gemeente om de dorpsentree ’s te vergroening. Op 25/3-2019 is er
ook vergadering geweest met de bewoners uit wijk Oost, over dit thema. Hierna heeft de KBG een
advies opgesteld en verzonden naar de gemeente. Peter geeft uitleg dat er contact is geweest met het
Waterschap en dat deze akkoord gaat met de herinrichting van stukje Zeemansweg, hiermee wordt
bedoeld:
- Aanleg van een voetpad op de Zeemansweg (westkant) van 1.2 m breed met verhard
steenslag vanaf straathoek Wilgenpad tot zijweg Peppelstraat.
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Een rustbank (picknickplaats) op de hoek van het Wilgenpad / Zeemansweg
Inzaaien van bermbloemen aan de westkant van de rijbaan (blaauwzaam)
Voorgesteld wordt om ook de oostkant van de rijbaan te voorzien van bermbloemen
Er wordt onderzocht of het verplaatsen van Kom-bord Bleskensgraaf naar straathoek
Zeemansweg/Wilgenpad mag en kan.
Peter informeert de vergadering dat voor dit plan subsidie beschikbaar is, uit ‘’Groen Verbindt’’. De
kosten van de werkzaamheden vallen binnen het subsidiebedrag. De werkzaamheden moeten in 2019
starten, de afronding van het plan wordt voorjaar 2020.
Opmerking bij dit plan: Inzaaien van veldbloemen vraagt een aparte aanpak bij maaien. Naar
verwachting 1x maaien per jaar. Het gemaaide moet blijven liggen (zaad moet loskomen) en na een
enkele week het maaisel opruimen. De gemeente heeft vooralsnog hiervoor geen budget beschikbaar
voor ophopen van het maaisel. De vraag aan de inwoners is of zij deze taak op zich willen nemen. Er
wordt een gebaar gemaakt dat dit haalbaar moet zijn. Verder worden er nog vragen gesteld over sloot
schoonmaken en aangroei van liezen in de sloot. De gemeente neemt deze jaartaak voor haar rekening.
BESLUIT. De vergadering gaat akkoord met het geschetste plan, inclusief bloemenzaad aan de oostkant
van de rijbaan. Hierna verlaat Peter de vergadering.
4. Presentatie over parkeren in wijk Oost en overige zaken. Paul van Berkel-Stam neemt ons mee in dit
onderwerp. Op 25/3-2019 is het parkeerknelpunt van de wijk ook besproken met de inwoners van wijk
oost. Hierna heeft de KBG een advies opgesteld en verzonden naar de gemeente.
Paul geeft aan dat er al eerder een nul meting is gedaan naar de parkeerdruk in wijk oost. Opvallend was
dat de parkeerdruk van auto’s in avond/nacht en weekend hoog is en dat dit om maatregelen vraagt.
Aan de hand van presentatie wordt oplossingen voorgesteld. De bewoners van Duizendbladstraat (zij
hebben uitzicht over de polder) maken bezwaar tegen extra parkeerplaatsen in de Duizendbladstraat.
Inwoners geven de stand van zaken weer van het afgelopen weekend en hebben geconstateerd dat er
op verschillende avonden in de Duizendbladstraat, Boterbloemstraat nog tal van parkeervakken leeg
waren. Hiermee maken zij duidelijk dat er geen behoefte is extra parkeervakken. Hierna ontstaat er
onder inwoners een discussie over waar en onwaar. Bewoners uit Boterbloemstraat bestrijden de
waarneming van de inwoners van de Duizendbladstraat en geven aan dat de parkeerdruk in
Boterbloemstraat veelal hoog is, met gevolg uitwijken naar een andere straat. Tal van gezinnen hebben
meer dan 1 auto. Paul poogt van diverse kanten duidelijk te krijgen waar nu de echte bottleneck in het
parkeren van wijk oost zit. Sommige inwoners vertellen dat na de vergadering 25/3-2019 verbetering is
opgetreden in het parkeren. Ook mede, omdat de Politie bekeuringen heeft gegeven voor dubbel
parkeren, parkeren op plekken waar het niet is toegestaan. Een bewoner brengt in of toch twee
parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden met kleine ingreep in de Boterbloemstraat.
Besluit A) vanavond komt er geen gedragen voorstel over de aanleg van extra parkeerplaatsen.
Besluit B) onderzocht wordt door de gemeente of er twee parkeerplaatsen extra gemaakt kunnen
worden op het brede trottoir, straathoek Boterbloemstraat/Duizendbladstraat en Besluit C) de
komende 12 maanden wordt aangezien door de partijen of de parkeerdruk acceptabel wordt, dit
betekent dat KBG over ca. 12 maanden het onderwerp parkeren in wijk oost opnieuw peilt / bespreekt.
5. Overige verkeerspunten.
- Aanleg Zebrapad hoofdingang Graafzicht. Al lange tijd is het wens van de bewoners van Graafzicht dat
het oversteken van de Burgemeester Dekkingsstraat veiliger moet worden gemaakt. Bewoners ervaren
dat er hard wordt gereden in de straat. Bewoners bewegen zich meestal voort met een rollator of in een
elektrische rolstoel. Dit punt vraagt om verbetering van de straat situatie.
Paul toont de concepttekening van het zebrapad en geeft uitleg en informeert de vergadering dat de
Politie akkoord is. Er moeten nog een aantal ambtelijke stappen gezet worden. Egbert geeft informatie
over waarom op deze plek een Zebrapad en geeft informatie over het voorstel van loop-lussen voor
ouderen t.b.v. meer bewegen. Juist bewegen voor ouderen is de enige remedie om enigszins gezond- en
vitaal te blijven en dat vereist een veilige situatie. De vergadering vindt het prachtig plan en gaat
akkoord. Besluit 1. De vergadering ondersteund het plan aanleg Zebrapad van harte
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Rijbaan verdrijver in rijbaan Kerkstraat west. Op straathoek Zevenhovenstraat. Er liggen basaltblokken in
het wegdek. Uitleg wordt door Paul over waarom deze blokken hier liggen. De KBG heeft gevraagd om
op deze plek een veilige situatie te maken voor de fietsers, deze schrikken van de basaltblokken in de
rijbaan en wijken plots uit en lopen gevaar om in botsing te komen met een auto.
Paul zoek nog uit of er vanuit west gezien, achterlangs een fietsdoorgaan gemaakt kan worden op
normale bestrating. De voorgesteld lijnen op het wegdek om de situatie voor alle weggebruikers
duidelijk te maken, is prima. Besluit 2. Fietsdoorgang achterlangs onderzoek en belijnen aanbrengen.
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Onoverzichtelijke straatkruising, straathoek Boterbloemstraat en Madeliefstraat. Al jaren is deze
straathoek een gevaarlijk punt, met name voor verkeer en voetgangers uit de Madeliefstraat. Dat wordt
nog sterker ervaren als er voertuigen geparkeerd staan in Boterbloemstraat west. Er ligt concept
voorstel voor een verhoogd wegdek (grote hobbel) te maken. Naar verwachting zullen omwonende dit
plan afwijzen. Ingebracht wordt om op deze straathoek het voorrangsverkeer van Boterbloemstraat
Oost richting Madeliefstraat te geven en de straathoek te voorzien van brede belijning om te wijzen op
de situatie en het naderen van een gevaarlijk punt.
Besluit 3. Brede belijning aanbrengen om te wijzen op een gevaarlijke situatie.
Inbreng verkeerspunten
Een bewoner brengt in dat de toegang tot inrit van de Nachtegaalstraat vanuit de Leeuwerikstraat
geblokkeerd wordt door auto’s. Een kleine aanpassing is nodig. Als voorbeeld wordt verwezen naar de
Merelstraat naar de Lijsterstraat. KBG noteert
- Een bewoner vraagt om een bord of gele belijning aan de noordzijde van in het Dokter Ingelseplein.
Bezoekers van de huisarts enz. parkeren aan de noordzijde van de straat, tegenover de parkeervakken,
hierdoor is het uitrijden van de eigen oprit en de parkeervakken bijna onmogelijk. Gevraagd wordt om
gele belijning of een bord (parkeren in de vakken of verboden te parkeren)
- Besluit: Paul onderzoekt wat mogelijk is.
Hierna verlaat Paul de vergadering na een applaus te hebben ontvangen
-

6. Presentatie Klankbordgroep informeert U Aan de hand van de presentatie geeft Egbert toelichting op
de activiteiten van de Klankbordgroep. Dit betreft bereikte zaken van de afgelopen tijd die voor
inwoners van het dorp een duidelijke meerwaarde hebben gegeven in: o.a. Veiligheid, Vervoer,
Parkeren, Dorpshart, Groen, Straatinrichting, Wonen, t’ Veld en Speeltoestellen in de wijken. Alles met
als doel het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid van dorpskern Bleskensgraaf.
Hiervoor is nodig dat er voortdurend verbinding is met de dorpsbewoners t.b.v. het ophalen van tips
voor verbeteringen. De getoonde presentatie ging in op deze onderwerpen. De nog openstaande
onderwerpen hebben de aandacht van de KBG. De presentatie is met waardering ontvangen door de
aanwezige bewoners.
7. KBG peilt belangstelling voor nieuwe onderwerpen
Er wordt gepeild onder de aanwezigen over welke onderwerpen zien jullie graag op de agenda.
> Genoemd wordt de nieuwe inrichting van het ‘t Veld.
8. Overige. Ingebracht wordt dat er 1 inwoner wekelijks de dorpskern en in het buitengebied bezoekt,
zittend in een elektrische rolstoel en zwerfvuil verzameld t.b.v. opschonen. Deze persoon verdient een
bos bloemen.
Besluit. De KBG gaat hier voor zorgen.
9. Rondvraag en Sluiting. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng, het goede gesprek en
de betrokkenheid bij het werk van de Klankbordgroep
10. Sluiting 22.10 uur
Volgende vergadering In 2020, om 20.00 uur in De Spil. Datum volgt


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