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Verslag vergadering 18-11-2020
➢ Bijeenkomst vond plaats via TEAMS (een internet beeldverbinding)
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Marja de Vries (voorzitter)
Aline de Wit
Anton Bons
Egbert Hamerpagt (verslag)
Eliane Meerkerk
Helga Kloren
Renate van der Leeden
Saskia Kreukniet
Theo Blok
Ben Roos
Teunis-Jacob Slob
Lizanne Lanser
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Verbinder. Kerngericht werken
Wethouder Energie, Voedsel, Klimaat
Wethouder, sdociaal domein
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En digitaal verbonden waren de personen:
Thema verkeer - parkeer
✓ Paul van Berkel-Stam. Adviseur Verkeer| Molenlanden
✓ Corné Kwakernaak. Beheer Buitenruimte | Molenlanden
✓ Kees-Jan Boer. Vakteam Beheer Buitenruimte | Beheer wegen
Thema jeugdwerk
✓ Anne Gouw, senior jongerenwerker Molenlanden
✓ Rick Slikkerveer, inspreker jeugdhonk
✓ Romero Lodrigo, inspreker jeugdhonk
Voor deze bijeenkomst zijn inwoners uitgenodigd via Facebook.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom - digitaal verbonden.
Een bijzonder welkom aan Lizanne Lanser, Teunis-Jacob Slob en aan Anne, Rick en Romeo.
Het eerste woord krijgt Wethouder Lizanne Lanser en verteld dat zij alle klankbordgroepen/dorpsraden
bezoekt in Molenlanden, om een indruk te krijgen Hoe loopt het? Waar loop je tegen aan? Ben je tevreden?
En heb je vragen voor mij? Het kerngericht werken is belangrijke issue om de leefbaarheid te versterken,
inclusief het jongerenwerk. Lizanne wil deze vergadering bijwonen t/m het agendapunt jeugdhonk.
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De voorzitter antwoord dat het best goed loopt. Vanavond zijn er verschillende afmeldingen. Door de tijd
heen heeft de Klankbordgroep (KBG) voor de dorpsgemeenschap al flink wat leuke dingen uitgevoerd. De
KBG wordt ondersteund door Ben Roos, verbinder, van de gemeente. Lizanne vraagt doen jullie grote
projecten of doen jullie ook kleine projecten en hoe staat met de verbinding naar de inwoners.
Onze leden halen informatie op uit hun buurt. In 2019 speelde 2 onderwerpen in dorp Oost over parkeren
en groen. Hierop zijn 2 avonden belegd met inwoners uit deze buurt om te vragen Wat hun kijk is op het
onderwerp. Welke verbeteringen zien zij als beste oplossing met het hoogste draagvlak.
Regelmatig, samen met buurtbewoners worden er ideeën en tips aangeleverd over opknappen of
vernieuwen van kinderspeelplaatsen.
Laatst zijn in het dorp loop-lussen (looproutes) geopend, 29 oktober jl. Het initiatief kwam van de
zorginstellingen. Binnenkomt wordt gestart met de aanleg van loop-lus 3, een voetpad op de Zeemansweg
(Wilgenpad-Peppelstraat). De Klankbordgroep constateert dat er meer gewandeld wordt in en nabij het
dorp. Vanavond gaat de KBG in overleg met de gemeente om een verbeteringen te bereiken in de veiligheid
op (straat) Meulenbroek en of een voetpad haalbaar is? En enkele overige kleine verbeteringen.
De KBG vindt dat woningbouw ook belangrijk is en kijkt uit naar plannen van de gemeente om te gaan
bouwen in Bleskensgraaf. Nu, bijna 10 jaren zijn er geen woningen meer gebouwd in het dorp.
Ook kleine thema’s krijgen aandacht. Wederom afgelopen zomer prachtige bloemenbaskets in de dorpskern
en deze week is er lichtpaal geplaatst bij de Spillegang, t.b.v. de veiligheid, n.a.v. dorpsschouw 1 juli jl.
De wethouder is onder de indruk van de vele werkzaamheden en is positief over het werk van de KBG
2. Inbreng jongeren over het realiseren van een jeugdhonk.
Romero en Rick geven om beurten informatie waarom zij pleiten voor het realiseren van ‘’jeugdhonk’’ voor
jongeren in de leeftijd van ca. 12 – 18 jaar.
Verschillende kinderen lopen veel op straat en hebben in het dorp weinig te doen. Zij missen een eigen plek
om samen te komen. Hier- en daar gebeuren op straat of ergens achteraf dingen die niet goed zijn.
Het initiatief komt ook van de Politie, zij constateren dat er jeugd op straat is.
Romero en Rick vinden dit een serieus probleem en willen hun schouders eronder zetten om de jongeren te
helpen met het vinden van onderdak, maar ook helpen om deze jongeren te begeleiden, bijvoorbeeld op
vrijdagavond om deze jongeren samen te brengen voor ontmoeting, spel, ontspanning en chillen.
Ingebracht wordt: dat er t/m ca. 2018 een jeugdhonk was aan het Wilgenpad. Dit is helemaal misgelopen en
de leiding trok zich terug, hierdoor raakte het zicht op jongeren zoek en het doel van het jeugdhonk werd
niet bereikt. Deze ruimte heeft nu een andere invulling gekregen.
Anne, Jongerenwerker Molenlanden ondersteunt van harte het initiatief om te komen tot een jeugdhonk,
temeer, als jongeren zich her- en der verplaatsen dan wordt het toezicht onmogelijk. De jongerenwerker
ondersteunt het plan en vindt belangrijk dat de jongeren een eigen plek hebben voor samenkomen en
ontspanning. Anne voegt eraan toe dat hij de jongeren structureel professioneel wil ondersteunen.
Er is overleg geweest met de Politie, de jongerenwerker, de gemeente en de initiatiefnemers over de
plannen m.b.t. het oprichten van een jeugdhonk.
Op de vraag waarom de initiatiefnemers met de jongeren niet aansluiten bij de jongeren bij de
vrijdagavondsport in De Spil. Hierop wordt enigszins afwijzend op gereageerd. De initiatiefnemers zoeken
een plek waar ontspanning breder kan worden ingezet.
Wethouder Slob vraagt aan de initiatiefnemers. Hebben jullie al met ouders gesproken hoe zij staan tegen
jullie initiatief. Dat blijkt nog niet gedaan te zijn. Geadviseerd wordt om te gaan inventariseren of er ook
vanuit de ouder(s) draagvlak is voor een jeugdhonk. Ook van belang is dat er een brede achterban is om de
continuïteit te waarborgen.
Er is nog geen geschikte plek gevonden, ruimte jeugdhonk.
Wethouder Lanser vindt het initiatief om jeugd te binden een goed gebaar. Het sluit aan bij het gemeente
thema ‘’Onze Kinderen Nabij’’ in eigen gemeente/dorp om jongeren bij elkaar te brengen, Raad 19-112020) maar vindt ook. Wat wordt de rol van de initiatiefnemers en hoe gaan zij het draagvlak bij de ouder(s)
regelen onder de noemer van ‘’samenwerken’’ Verder is van belang dat er een goede opzet komt van het
plan met daarin opgenomen, wat zijn de valkuilen.
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De voorzitter vraagt wat willen de initiatiefnemers van de KBG.
De initiatiefnemers zouden van de KBG graag een financieel bedrag willen om het ‘’plan jeugdhonk’’ vorm
en inhoud te geven. En ook dat het een gezamenlijk project wordt.
Romero sluit af met de opmerking. Niks doen is geen oplossing. We moeten samen werken aan de
oplossing. Het is zo verschrikkelijk belangrijk dat we jongeren van de straat houden, om te voorkomen dat er
rare dingen gebeuren. Daar willen wij ons voor inzetten en gaan ook de ouders opzoeken en hun draagvlak
vragen bij het opzetten van een jeugdhonk.
Ben voegt eraan toe dat het overleg met gemeente doorgaat, inclusief het zoeken naar geschikte ruimte.
Ook de wijkagent staat open voor het initiatief en neemt deel aan het overleg.
De voorzitter vat samen dat het initiatief goed is. Vooral dat jongeren een (eigen) plek hebben en dat de
jongeren in beeld zijn en zij wenst alle betrokkenen veel succes bij de voorbereidingen.
Hierna verlaten de initiatiefnemers de digitale vergadering en Lizanne Lanser logt uit.
3. Verzoek aanleg voetpad Meulenbroek en overige
3a.
De KBG heeft gevraagd of er voetpad aan de zuidkant van Meulenbroek gemaakt kan worden vanaf
Spillegang richting Zeemansweg. Er wordt steeds meer gewandeld. Het verkeer wordt alsmaar drukker, de
rijbaan is smal en voor de wandelaar is het op deze smalle weg onveilig.
Het woord is aan Kees-Jan Boer, gemeente Molenlanden
Kees-Jan heeft onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot aanleg voetpad. Hij heeft hiervoor een
probleemanalyse gemaakt met de volgende aandachtspunten:
- Aanleiding buurtschouw op 1 juli 2020
- Veldbezoek: verkeerssituatie en verkeergedrag weggebruikers
- Omgeving groen en gebouwen
- Raadpleging van snelheden; ongevallen; verkeer intensiteiten, plannen, kaarten (kadaster)
- Weging van kosten en baten
De wens van een voetpad is begrijpelijk. In de Molenlanden wordt steeds meer gewandeld. En in
Bleskensgraaf is deze ontwikkeling ook duidelijk merkbaar. Langs de Graafstroom wandelen, is wandelen in
een schilderij met prachtige vergezichten, maar ook met landelijke details.
Aan de hand van de probleemanalyse is de conclusie gemaakt.
Tijdens buurtschouw van 1 juli jl. heeft de KBG de vraag van bewoners in aanschouw genomen over de
Meulenbroek. De rijbaan is smal en naast de rijbaan ligt er steenslag van 30 tot 60 cm breed.
In het veldbezoek is situatie van meerdere kanten bekeken. De ruimte naast de rijbaan is erg krap. De
ruimte naast de rijbaan naar het water (de Graafstroom) is erg smal. Als je hier een voetpad of een verhoogd
trottoir zou maken dan vereist dat een beschoeiing in de waterkant, dan nog blijft de ruimte smal. Ook is het
niet eenvoudig om waterruimte te onttrekken voor verharding. Het WSR zal zeker moeilijk doen of minimaal
watercompensatie vragen. Dan is er nog punt, als er een voetpad wordt aangelegd dient op verschillende
plekken grond onteigent te worden. Erfpercelen lopen tot aan de rijbaan.
Het onteigenen van grond, het maken van een beschoeiing en het aanleggen van een trottoir is een grote
kostenpost. Daarnaast speelt ook dat de Meulenbroek een dijk is. Er bestaan plannen bij het WSR dat dijken
op den duur verhoogd moeten worden, ook deze. Met deze feiten en te weinig ruimte, hoge kosten en
onzekerheid over verhoging van de dijk, is een trottoir op deze plek uit kostenoverweging niet haalbaar. Dat
is mede door het feit dat de verkeersintensiteit op Meulenbroek normaal is en het aantal (bijna) ongelukken
is minimaal. Verder nog over de veiligheid. Met een smal trottoir wordt de veiligheid niet groter. Subjectief
lijkt dat misschien, maar de auto weggebruikers zullen het trottoir ook gaan gebruiken als rijbaan!
➢ Afspraak. Er wordt geen trottoir aangelegd op basis van de kennis, november 2020.
3b.
Op Meulenbroek ter hoogte van het brugje is er een onveilige situatie. Je komt uit de nieuwbouw en je wil
oversteken richting De Spillegang (brug) Allereerst de oversteek (rijbaan) zit in een bocht en het verkeer
heeft weinig zicht op de situatie. Een voetpad aan de zuidkant zie 3a komt er niet. Al pratend over dit
knelpunt komt het idee naar voren om bij in-/uitgang brugje een eenvoudig wit hekwerk te plaatsen.
Voetgangers moeten extra opletten. Fietsers worden geremd in hun snelheid voordat zij de Meulenbroek op
rijden.
➢ Afspraak. Er wordt een eenvoudig wit hekwerk geplaatst. Model zie Spillegang.
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3c.
Op Meulenbroek vanaf Spillegang (noord) naar het Klaverpad wordt ervaren als een onduidelijke kruising.
Er ligt in het midden van de rijbaan een cirkel dat aanduidt dat er een kruising is, maar deze aanduiding is te
gering om het beeld te krijgen dat hier een kruising is.
Kees-Jan en Paul hebben de situatie van meerdere kanten bekeken en komen tot de conclusie dat het groen
aan weerskanten van de rijbaan het zicht belemmert op het naderen van een kruising.
Ook wordt er getwijfeld of het bord ‘’oversteekplaats te ver af staat van de kruising.
Ook het groen aan de zijde van Spillegang zou gekort moeten worden.
De vraag is. Hoe verhoog je de zichtbaarheid en de attentiewaarde van de weggebruiker?
➢ Afspraak. Dit punt wordt de gemeente nader geschouwd op zichtbaarheid en attentiewaarde van
de weggebruiker en de ingang naar de Spillegang wordt bezien of ‘’witte planken’’ nog beter
markeren, dat op deze wegkruising een oversteekplek is van/naar Spillegang. Met opmerking erbij
dat rolstoelgebruikers voldoende ruimte (bij hekwerk) dienen te hebben naar de opgang van de
Spillegang (het bankje) en dat zij dat kunnen bereiken. Ook een verwijsbord op Meulenbroek ‘’De
Spil’’ wat aanduidt dat hier een wegkruising is, kan de zichtbaarheid te vergroten.
3d. Parkeerplaatsen in de Boterbloemstraat
Er is al eerder gesproken over het maken van 2 auto parkeerplaatsen. De schets wordt getoond. Er is
overeenstemming over dat er 2 plaatsen bij komen in lengte richting.
➢ Afspraak. Er worden 2 parkeervakken gemaakt en schuine stoeprand in de Boterbloemstraat blijft.
Aandachtspunt nog voor de huidige opstelplaats huisvuilcontainers!
➢ Over de vraag om 1 parkeerplek te maken in de Boterbloemstraat (noordkant) middenin. Zou
kunnen. Afgesproken is om eerst met de bewoners in overleg te treden, door KBG.
3e. Hoek Boterbloemstraat/ Madeliefstraat
De gemeente heeft een schets gemaakt hoe deze gevaarlijke straathoek veiliger gemaakt kan worden.
Optie om het trottoir door te trekken vanuit de Madeliefstraat. Met deze keuze krijgt verkeer
Boterbloemstraat (vanuit oost) richting Madeliefstraat voorrang. Met kanttekening erbij dat als het trottoir
wordt doorgetrokken dat er in de rijbaan Boterbloemstraat een stevig oprit ontstaat, dat mogelijk hinder
kan geven voor de naast liggende woningen.
➢ Afspraak. Eerst worden de bewoners door de KBG gepeild over de oplossing.
3f. Van Molenlanden ontving de KBG bericht dat de aanleg van het voetpad Zeemansweg. Eind 2020 gaan de
werkzaamheden starten. Gevraagd is of de KBG een ‘’openingsdaad’’ wil doen?
De voorzitter pakt de handschoen op en t.z.t. wordt iedereen hierbij uitgenodigd.
Opmerking, gebruik dit moment ook voor informatie naar Het Kontakt
➢ Afspraak. Openingsdaad wordt doorgeven aan de gemeente (eh)
3g. Straathoek Kerkstraat/ Zevenhovenstraat
Op deze straathoek liggen basaltblokken in de rijbaan. Heel gevaarlijk voor fietsers.
Dit onderwerp is al eerder besproken, Gemeente gaat nu hier werk van maken
➢ Afspraak. Straat voorzien van andere stenen met/zonder signaalstrook (verf)
3h. Melkweg/ Fiets-looppad
KBG vraagt aan de gemeente of de gemeente al doende is om langs de Melkweg een gescheiden
fiets/wandelpad te creëren. Antwoord is neen.
➢ Afspraak. KBG gaat een voorstel voorbereiden)
4. Mededelingen
14-10-2020 ontvangen van Molenlanden (P. Verwoert) schets waterberging Melkweg, deze schets was
minimaal anders dan een versie 15-5-2020. Akkoord gegeven KBG
27-10-2020 Bouw/verbouw De Spil (dorpshuis), bestuurscentrum en gemeentewerf start 2021
27-10-2020 Woonvisie Molenlanden 2020-2024 vastgesteld in de gemeenteraad. Voor Bleskensgraaf
bouwopgave ca. 100 woningen.
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Uitnodiging aan alle KB-groepen in Molenlanden 14-12-2020, met thema ‘’Doe mee met Kern met Pit’’ Vanaf
19.30 uur kunt u deelnemen (digitaal) via TEAMS. Vooraf opgeven.
29-10-2020 Looplussen officieel geopend door Wethouder Lizanne Lanser. Vanaf Graafzicht zijn 2 looplussen
bereikbaar. Loop-lus 3 komt gereed voorjaar 2021.
29-10-2020 Bericht van gemeente Molenlanden (P. Verwoert) deze vraagt of de Klankbordgroep een ‘’eerste
handeling wil verrichten, start aanleg voetpad’’
3-11-2020 Aankondiging op Mijn Overheid vergunning voor het graven van een watercompensatie t.b.v.
wandelpad tussen Wilgenpad en de Peppelstraat.
4-11-2020 Bericht van Glasvezel Molenwaard. Start aanleg glasvezel 2021
6-11-2020 Drie winnaars van ‘’Zaai de Zon’’ ontvangen attentie van de Klankbordgroep
11-11-2020 Bericht naar Waterschap inzake Meulenbroek, bermpalen scheef en verdwenen!
18-11-2020 Bericht in de krant Eurogroep trekt bouwplan in op de Melkweg. De kwestie Molenbiotoop en
rol van de gemeente hierin doorkruisen het bouwplan.
N.a.v.
27-10 Woonvisie vraagt de voorzitter aan Wethouder Slob of de KBG nog iets kan doen om de beweging te
brengen dat de woningbouw bespoedigd wordt. Het antwoord hierop, de voorbereidingen zijn gaande.
Ook wordt opgemerkt door KBG. De gemeente heeft 1 jaar besloten dat de gemeente 1 jaar nodig heeft
voor onderzoek over woningbouwplannen west, het verplaatsen van de basisschool en het -trapveld.
Het eindresultaat is niet gereed, aldus de wethouder
5. Verslag Klankbordgroep van 30-9-2020. Is vastgesteld
6. AED bij gebouw De Spil.
Aan het gebouw van De Spil hangt een AED-kast, zonder AED-apparaat!
KBG is benaderd door SNA met de vraag of hier een AED geplaatst kan worden Elke week komen honderden
kinderen- en in avond zijn volwassenen aan het sporten.
De gemeente heeft destijds het AED-apparaat verwijdert om reden dat op 300 meter afstand (dorp) een
AED beschikbaar is. Deze afstand wordt gezien als te ver.
Vraag aan de KBG is, om € 1300,- beschikbaar te stellen voor aankoop 1 AED, exclusief kast met de
opmerking dat aan de gemeente gevraagd wordt of zij vanaf jaar 2 het onderhoud voor hun rekening
nemen.
➢ Afspraak. KBG is akkoord met de aanschaf. Gemeente wordt gevraagd, regie plaatsing.
7. Speelplaatsen in de dorpskern
Er is een gesprek over opknappen speelplaats achter de Peppelstraat. Gesprek loopt nog.
8. Bloemenbaskets in de dorpskern
Opnieuw in 2020 een groot succes. Maanden achtereen prachtige bloemen in de dorpskern.
De bloemenverzorger is klaar met zijn werk en is bedankt voor zijn (water) taak.
9. Vuurwerkplaats 2020
De Overheid gaat uitspraak doen of vuurwerk is toegestaan op 31-12, i.v.m. Covid-19
De werkgroep komt binnenkort bijeen voor informatie, etc.
10. Groenaanleg Wervenkampweg
Op 14-10-2020 schets ontvangen van de gemeente over het inrichtingsplan. KBG heeft fiat gegeven.
Hierna is er niet meer vernomen.
11. Promotie Klankbordgroep
Voorstel wordt ingebracht om einde jaar attentie te maken voor alle inwoners van Bleskensgraaf.
Ideeën kunnen gemeld worden bij Eliane. Op 19 nov passeerde de eerste ontwerpen. Ca. 1050
bezorgadressen. Promotie en werving jongeren. Krijgt in 2021 een nieuwe start
12. Vergaderrooster Klankbordgroep 2021
Op donderdagavond 4/2; 22/4; 1/7; 23/9 en 18/11-2021
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13. Rondvraag
Wethouder Slob roept op aan de KBG-leden op om meer bekendheid te geven aan de KBG. Jullie doen
heel veel werk. Als tip, maak en verspreid een nieuwsbrief. Voorbeelden zijn er te halen bij andere
dorpen.
Eliane. Heeft n.a.v. een vraag van 30 sept jl. contact gezocht en daaruit is goed gesprek ontstaan.
Ben. Een vraag vanuit Sociaal Loket Molenlanden of de KBG-bekendheid wil geven aan
www.buurtgezinnen.nl Dit betreft (bijvoorbeeld) een bezoek brengen aan een buurtgenoot. Informatie
wordt versterkt (vz).
14. Sluiting 10.30 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
4-2-2021 KBG-vergadering aanvang 20.00 uur en 22 april; 1 juli; 23 september en 18 november 2021.
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