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Voorwoord voorzitter

De tijd gaat snel, zo snel dat het alweer tijd is voor de volgende jaarvergadering. Het was een jaar vol
spanning over de Euro, Griekenland en Europa, maar ook een heel sportief jaar, met veel plezier voor
iedereen tijdens de Olympische Spelen en het EK-voetbal. Alhoewel, misschien moeten we het daar maar
niet meer over hebben…. Het was ook een jaar van verkiezingen, bezuinigingen, doping, geweld op
voetbalvelden, toenemende agressie en een rustige jaarwisseling, met “slechts” zo’n 8.000 incidenten.
Gelukkig zijn er ook genoeg leuke dingen gebeurd. Zo werd er in ons eigen dorp op zaterdag 11 februari
2012 weer een heuse molentocht verreden. Dat was een prachtige dag, zowel qua weer als qua sportiviteit!
Zo’n molentocht laat toch weer zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Natuurlijk organiseert Kinderdijk
niet op z’n eentje de hele molentocht, maar ons dorp is toch wel een grote trekpleister op een dag als deze,
en iedereen die op die dag heeft geproefd van de sfeer, begrijpt waarom. En dit keer was alles veel beter
geregeld, zodat we gelukkig geen verkeersinfarct hebben meegemaakt. Het was druk, erg druk zelfs, maar
gezellig en iedereen was vrolijk en blij dat het festijn weer eens kon worden georganiseerd.
Ons kleine dorp heeft trouwens veel dingen die niet echt passen bij de omvang. Neem nou IHC. Een toch
echt wel fors bedrijf, wat af en toe ook zorgt voor forse overlast. Gelukkig beseffen ze dat zelf ook en nemen
maatregelen waar ze dat kunnen, om te trachten de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast
hebben we natuurlijk ook onze molens, een echte toeristische magneet. Ook dat levert vaak overlast op voor
ons als bewoners, maar ook plezier. Als je twee Japanners ziet stuntelen bij Bakker Stam om iets eetbaars te
scoren zonder iets anders te spreken dan Japans, daar word je toch vrolijk van. En op de één of andere
manier gaan ze toch weer altijd etend de winkel uit.
Inmiddels is ons kleine dorp door een gemeentelijke fusie onderdeel geworden van de gemeente
Molenwaard. Hoe dat gaat uitpakken is nog een open boek, de fusie is tenslotte nog maar een paar weken
oud. Wat echter al wel duidelijk is, is dat Kinderdijk moeite zal moeten blijven doen om gehoord te worden.
Gelukkig is de Belangenvereniging al jaren actief bij gemeentelijke overleggen, en zal dat ook in groter
verband blijven doen, maar feit blijft dat ons kleine dorp zal moeten vechten voor haar plaats in de nieuwe
gemeente. En dan komen dat grote bedrijf en die toeristische magneet misschien nog wel van pas. Tenslotte
had de nieuwe fusiegemeente bijna gemeente Kinderdijk geheten. Dat zegt toch wel iets over het belang van
ons dorp. En op dat belang zullen wij moeten inspelen. U kunt er van op aan dat de bestuursleden van de
Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk dat hebben gedaan en zullen blijven doen, ook in de gemeente
Molenwaard. En samen met u zullen wij ervoor proberen te zorgen dat ons kleine, mooie dorp een mooi klein
dorp blijft.
Johan Velthuizen
Voorzitter
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Inleiding
Het verslagjaar 2012 was een bijzonder jaar, want het was het laatste jaar van de gemeente NieuwLekkerland.
Op 5 april 2012 was ons laatste overleg met het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Nieuw-Lekkerland. In dat gesprek werd aangegeven dat men in de nieuwe gemeente Molenwaard
het gesprek met de kernen zou willen versterken. In de kern Kinderdijk werd dat gesprek meer dan 20 jaar
door de Belangenvereniging verzorgd, en dat zal in de nieuwe gemeente worden voortgezet.
Ook waren er in 2012 zaken die men gerust als lopende zaken kon gaan beschouwen, zoals de overlast van
koetsen op de dijk, de verkeersdrukte op de dijk, de verkeersproblematiek op de Veerdam en het parkeren
van de campers.
Het periodiek overleg met voetbalvereniging De Zwerver werd ook in 2012 voortgezet.
Er is ook overleg geweest met de Vereniging Natuurgenot over het wel en wee van de Hoge Boezem van de
Nederwaard.
Het lidmaatschap van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen werd door de Belangenvereniging
opgezegd, na teleurstellende ervaringen met deze vereniging.
En tot slot kunnen wij nog melden dat wij een verkennend gesprek hebben gehad met de nieuwe directeur
van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, de heer H. Hofstede.
Bestuursactiviteiten
Het bestuur van de Belangenvereniging heeft in het afgelopen jaar 7 keer vergaderd. De Algemene
Ledenvergadering werd gehouden op 8 februari 2012.
Er zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur. De bestuurssamenstelling is als volgt:
De heer Velthuizen

voorzitter

De heer Van den Heuvel

secretaris

De heer Van den Bergen

penningmeester

Overige leden:
Mevrouw Bakker
Mevrouw Van Dieren
Mevrouw Wiffers
De heer Den Boef
De heer Erkelens
De heer Klapwijk (bestuurslid vanuit het speeltuincomité voor speeltuinzaken)
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Verschillende bestuursleden zijn bij de volgende bijeenkomsten aanwezig geweest:
2 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeente Nieuw-Lekkerland

4 april

Kernbijeenkomst Molenwaard

5 april

Overleg College van B&W Nieuw-Lekkerland

3 mei

Klankbordgroep Structuurvisie Nieuw-Lekkerland

15 mei

Algemene Ledenvergadering ZHVKK

25 mei

Klankbordgroep Dijklint

4 juli

Bewonersavond Veerdam

20 augustus

Overleg SWEK molentoerisme

11 september

Overleg Hoge Boezem Nederwaard

20 september

Bewonersavond Veerdam

18 oktober

Overleg voetbalvereniging De Zwerver

19 december

Afscheidsreceptie gemeente Nieuw-Lekkerland

Camperparkeren
Op voorstel van de belangenvereniging is vorig jaar de camperparkeerplaats op het Mercon terrein tot stand
gekomen. Helaas was het resultaat hiervan kleiner als gehoopt omdat de politie weigert handhavend op te
treden omdat zoiets geen prioriteit heeft.
Dijklint
We zijn 6 keer aanwezig geweest bij het overleg met de gemeente Alblasserdam over de inrichting van
Cortgene, Oost en West Kinderdijk (daar waar gem. Molenwaard niet meer mag meepraten!!) en er zullen
nog 4 sessies volgen. Deze dijk is wel de oprijlaan naar ons Kinderdijk!!
Fietspad West Kinderdijk
Op de West Kinderdijk is ter hoogte van Mercon een betonbarrier aangelegd om de fietsers te beschermen,
maar het gevolg is een gevaarlijke situatie voor zowel fietsers als overig verkeer.
Hoewel de West Kinderdijk in Alblasserdam ligt hebben wij ons toch ingezet om deze situatie te verbeteren.
Zo hebben wij voorgesteld aan de eigenaar van de het Merconterrein om het fietspad door de loods te leiden
zodat de betonbarrier kan verdwijnen.
Deze oplossing is door de eigenaar van het Merconterrein positief ontvangen maar de gemeente
Alblasserdam wil hier tot op heden nog geen goedkeuring aan geven.
Mocht Alblasserdam geen goedkeuring geven aan dit plan dan zal de betonbarrier wel verdwijnen en zal het
fietsverkeer ter hoogte van de Merconloods weer links en rechts van de rijbaan gaan rijden.
Verkeersproblematiek Veerdam I
Evenals in het jaar 2011, zijn in het verslagjaar 2012 weer twee bijeenkomsten gehouden met als onderwerp
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de verkeersproblematiek Veerdam en eventuele oplossingen daarvoor.
De eerste bijeenkomst werd gehouden op 4 juli 2012, deze werd geleid door de wethouder, de heer
Hoogendoorn.
De voorgenomen aanleg van een vlonder over de Veerdamsloot, om de fietsenstalling (die zou moeten
verdwijnen voor de aanleg van de parkeerplaatsen) een nieuwe plaats te geven, kan niet doorgaan omdat
het waterschap hiervoor geen toestemming zal geven. Een tweede opstelstrook voor het veer zou voorlopig
niet aangelegd gaan worden. De aanleg van de parkeerplaatsen op de neervoet van de dijk zou het einde
betekenen voor de lindebomen aldaar. Deze bomen zouden de druk van de nieuw aangebrachte grond niet
kunnen verdragen (later zou alsnog blijken dat de bomen wel gespaard zouden kunnen worden).
Er werd door de bewoners voorgesteld om halverwege de Veerdam een extra bruggetje over de sloot te
leggen, dit om het moeten omlopen door bewoners te voorkomen.
Tijdens de bijeenkomst bleek dat het besluit voor de aanleg van de parkeerplaatsen inmiddels genomen
was. Verder werd meegedeeld dat de rijrichting langs de nieuwe parkeerplaatsen richting veer zou worden
ingesteld. De overwogen omkering van de rijrichting op de Lekweg zou niet doorgaan. De verkeersgeleider
op de Molenstraat, met aansluiting op de Veerdam, zou niet worden verhoogd. Men wilde eerst de
verkeerssituatie aldaar nog eens aankijken.
Na enige discussie werd er besloten om de aansluiting van de Veerdam op de Lekweg voorlopig niet te
wijzigen, wel zouden er extra verwijzingsborden worden geplaatst.

Verkeersproblematiek Veerdam II
Een tweede bijeenkomst werd gehouden op 20 september 2012, hierbij was ook de aannemer aanwezig.
De vergunning voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen was inmiddels aangevraagd, er was echter
een bezwaar ingediend. Vanuit de bewoners werd er op aangedrongen om een gepland voetpad op het
laatste gedeelte van de Veerdam niet aan te leggen, teneinde daar drie parkeerplaatsen te behouden.
Het waterschap stond er op dat het waterbergende vermogen van het gebiedje niet verminderd mocht
worden. Daarom zou een gedeelte worden opgevuld met bepaalde korrels, de ruimte tussen deze korrels
kan water bevatten.
Bij drie uitbouwen ter hoogte van drie sloppen zouden de voetpaden worden verbreed, dit om het
weggedeelte te versmallen en daardoor de snelheid van het verkeer te verlagen.
Om de nieuwe parkeerplaatsen te verlichten zouden enkele lantaarnpalen gedraaid kunnen worden in de
richting van de parkeerplaatsen.
Wederom werd er aangedrongen op de aanleg van een bruggetje over de Veerdamsloot. De wethouder gaf
aan dat de gemeente dit niet zou gaan doen.
De aannemer dacht vijf weken nodig te hebben voor de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe
parkeerplaatsen. Ook gaf de aannemer aan de overlast voor de bewoners te zullen beperken.
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Wat er met de fietsenstalling zou gaan gebeuren werd niet duidelijk. De aannemer wilde in december gaan
beginnen met de werkzaamheden. Dit zou betekenen dat de fietsenstalling zonder overleg vooraf opgeruimd
zou gaan worden. Daarop is er spoorslags overleg gevoerd met de gemeente. Hierbij waren, naast de heer
Velthuizen van de Belangenvereniging, ook bestuursleden van voetbalvereniging De Zwerver aanwezig. Al
eerder had de voetbalvereniging aangegeven dat, als de fietsenstalling zou gaan verdwijnen, zij de oude
stalling voor de kantine aan de Schansweg weer zouden gaan gebruiken. Dit zou ook betekenen dat de
oude ingang weer open zou gaan en daarmee zou de parkeeroverlast in de Schanspolder weer kunnen
toenemen. Als dat inderdaad het geval zou blijken te zijn, overweegt de gemeente parkeervergunningen voor
de Schansweg in te voeren voor de bewoners. Parkeren door anderen zou dan verboden zijn. De aannemer
zou in januari 2013 kunnen beginnen met de werkzaamheden.
Hoge Boezem Nederwaard
Al enige tijd was er het voornemen om te gaan overleggen met de Vereniging Natuurgenot over de staat van
de Hoge Boezem van de Nederwaard. Dit overleg vond plaats op 11 september 2012. Aanwezig waren
bestuursleden van de Belangenvereniging en van de Vereniging Natuurgenot. Het doel van deze
bijeenkomst was om elkaar te informeren over zaken die te maken hebben met de boezem.
De heer Stam, secretaris van de Vereniging Natuurgenot, gaf een overzicht van de zaken waar deze
vereniging zich mee bezig houdt. De vereniging werd opgericht in het jaar 1961. Het doel destijds was om de
omwonenden van de boezem de mogelijkheid te bieden om te varen en te vissen in deze boezem. Het gaat
hier dan om de bewoners die aan de boezem wonen, zoals aan de Molenstraat en de West-Kinderdijk.

De activiteiten van de vereniging zijn o.a. een jaarlijkse schoonmaakactie, controle van het waterpeil volgens
het peilbesluit en het uitzetten van pootvis.
Het waterschap heeft onlangs besloten om te stoppen met het verpachten van water aan verschillende
verenigingen. Daarom heeft de Vereniging Natuurgenot contact gezocht met drie andere visverenigingen.
Deze verenigingen zijn vertegenwoordigd in de Stichting VISSEN. Deze stichting is de nieuwe pachter van
de verschillende visgebieden. Het probleem in de Hoge Boezem is de voortgaande verlanding. Het
structureel uitbaggeren van de wateren is tot nu toe te duur bevonden. Rietbedrijf Hoek verricht echter wel
beheerswerkzaamheden volgens het beheersplan voor de boezem.
De Vereniging Natuurgenot is regelmatig betrokken geweest bij het overleg over de boezems in Kinderdijk.
De Belangenvereniging is hier nooit bij aanwezig geweest. Teneinde daar verandering in te brengen, heeft
de voorzitter van de Belangenvereniging contact opgenomen met een vertegenwoordiger van het
waterschap. Deze vertegenwoordiger vond het niet nodig dat de Belangenvereniging betrokken zou zijn bij
het overleg over de boezem. In reactie op dit standpunt is schriftelijk gereageerd, met het verzoek alsnog te
overwegen om de Belangenvereniging bij het overleg te betrekken. In dit verslagjaar is hierop nog geen
reactie ontvangen.
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Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), molentoerisme
Op 20 augustus 2012 is er een bijeenkomst geweest, met als onderwerp zaken die spelen in het
molengebied. Aanwezig waren de wethouder, de heer Vat, en bestuursleden van de Belangenvereniging. Als
eerste werd vastgesteld dat het wel meeviel met de problemen met de campers. Het verhoogde gedeelte
van het Mercon-terrein werd als standplaats voor campers gebruikt.
Om de financiële problemen van de SWEK te lijf te gaan, is er een vijf-jaren plan opgesteld. Inmiddels was
de directeur, de heer Broekmeulen, opgestapt en opgevolgd door de heer Hofstede. Om de financiële zorgen
van de SWEK te verzachten zouden de Gemeenten Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland een bijdrage
moeten leveren. De nieuwe gemeente Molenwaard werd geacht de molens voor een symbolisch bedrag
over te nemen van het waterschap.
De vraag kwam naar voren hoe het mogelijk was dat er een schuld kon ontstaan van € 900.000,--. Deze
schuldenlast is in de loop der jaren opgebouwd. Een tekort van € 500.000,-- is ontstaan doordat sommige
restauraties te duur waren uitgevallen. Verder waren er nog plannen voor de komende jaren.
Het ijsclubgebouwtje zou vervangen moeten worden door nieuwbouw op die plaats. Men zou het molenpad
moeten kunnen afsluiten om aldaar entree te kunnen heffen. Ook het oude plan om parkeerautomaten te
plaatsen werd weer uit de mottenballen gehaald, dit om de kosten van parkeerwachten uit te sparen. Er
waren serieuze plannen om een waterbus in Kinderdijk te laten aanleggen, deze zou bezoekers vanuit
Rotterdam naar Kinderdijk kunnen vervoeren.

De bestuursleden brachten naar voren dat, tot nu toe, de bewoners van Kinderdijk nauwelijks bij het beheer
van het molengebied betrokken zijn geweest. Er werd geopperd om meer en periodiek in overleg te treden
met de Belangenvereniging.
Aan het eind van dit verslagjaar is er een kennismakingsgesprek geweest tussen enkele bestuursleden van
de Belangenvereniging en de heer Hofstede van de SWEK. In dit gesprek werd duidelijk dat de waterbus
inderdaad in Kinderdijk zou gaan aanleggen. Daar moet echter wel weer een extra steiger voor worden
aangelegd.
Overleg Voetbalvereniging De Zwerver
In 2011 waren er twee bijeenkomsten tussen bestuursleden van de Belangenvereniging en die van
voetbalvereniging De Zwerver. In dit verslagjaar was er op 18 oktober 2012 weer een bijeenkomst. Daar zijn
de volgende onderwerpen aan de orde geweest.
Het bestuur van de voetbalvereniging heeft overleg gehad met de gemeente en de woningbouwvereniging.
De gemeente heeft een subsidie toegezegd en de woningbouwvereniging zal de huursom van het terrein
gaan reserveren voor komende investeringen in het sportpark.
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De renovatie van de hekken rond het sportpark werd eerder dit jaar uitgesteld. Door afspraken tussen de
gemeente en de woningbouwvereniging zullen deze werkzaamheden in 2013 toch uitgevoerd gaan worden.
De hekwerken aan de Lekweg- en de Schanswegzijde zullen vernieuwd worden. Ook de ballenvangers
zullen vernieuwd worden, met een hoogte van 5 meter.
Het bestuur van voetbalvereniging De Zwerver stelde zich op het standpunt dat, als de fietsenstalling voor de
Veerdam zal moeten verdwijnen en er geen alternatief zal worden aangeboden, men de oude ingang aan de
Schansweg weer zal gaan gebruiken, omdat de fietsen dan weer aan de Schansweg voor de kantine zullen
worden geplaatst.
Speeltuin zaken
In dit verslagjaar kwam het idee naar voren het Huishoudelijk Reglement, dat de verhoudingen tussen de
Belangenverenging en het Speeltuincomité regelt, te actualiseren. De tekst van het reglement werd nog
eens goed doorgenomen en men concludeerde dat deze in hoofdlijnen nog juist was. Een aantal details
diende echter aangepast te worden. Een eventuele aangepaste tekst zal in samenspraak met het
Speeltuincomité worden opgesteld.
De heer Klapwijk heeft aangegeven vanwege drukke bezigheden zijn bestuursfunctie te willen neerleggen.
De heer Olden van de Molenstraat was bereid de heer Klapwijk als vertegenwoordiger van het
Speeltuincomité te gaan vervangen.
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Januari 2013
Beste Kinderdijkers,
Terwijl dit jaarverslag wordt geschreven, wordt er druk gespeeld in de speeltuin. Veel kinderen genieten
van de sneeuw en vermaken zich met hun slee op de dijkhelling. Fijn dat dit ook na de aanleg van het
fietspad nog mogelijk is.
Op 23 maart is het speelseizoen geopend met de lampionnenoptocht. Dit jaar met
de bijzondere muzikale begeleiding van een doedelzakspeler. Het was een gezellige
en druk bezochte avond. Dankzij het mooie weer werd er in de speeltuin nog lang
gedronken, gegeten en gedronken. Als bijzondere gasten waren er dit jaar ook weer
de kinderen uit de Oekraine die via de Stichting CCR bij gastgezinnen in NieuwLekkerland verblijven.
Op 14 april is er door vrijwilligers en leden van het speeltuincomité geklust. Allerlei
kleine klusjes werden gedaan, er werd gezellig bijgepraat en uiteindelijk lag de
speeltuin er weer opgeruimd en strak bij. Grote veranderingen waren dit jaar niet
nodig.
Nadat in 2011 het aantal dijkmolens is uitgebreid en er vele kleine gevelmolens zijn verkocht, was het
rond Koninginnedag weer tijd voor een verlichtingsweek. Via een folder zijn alle inwoners geïnformeerd
over de verlichtingsperiode. Het was weer een mooi gezicht, hoewel de animo iets lager leek dan het jaar
ervoor.
Voor de zomervakantie
was er weer het
tentenkamp. Ook dat
was dit jaar anders dan
anders. Het 25e
tentenkamp had het
thema ‘Indianen’. En dat
was van verre al te zien.
Drie prachtige
indianententen stonden
klaar als onderdak voor
de nacht. Schminken,
indianentooi maken,
allerlei indianenspelletjes, de
speurtocht, het weer, ….
Het was een gezellig
succes.

In de eerste week van september stonden de molens weer prachtig in het licht. Ook dit jaar is deze
verlichting weer geplaatst door vrijwilligers. De vergoeding die hiervoor wordt ontvangen, komt geheel
ten goede aan de speeltuin.

Speeltuin comité het Balkengat - Vrij en Blijstraat 1 - Kinderdijk
balkengat@gmail.com

Op de dag van de molenmarkt was het dit jaar prachtig weer. Vorig jaar werden geconfronteerd met
nieuwe veiligheidseisen, maar met een aantal nieuwe afspraken en vrijwilligers als verkeersregelaars was
dit goed op te lossen. Dit jaar konden we het op dezelfde manier organiseren en is het weer vlot en zonder
incidenten verlopen. Dat dit te danken is aan de grote en enthousiaste inzet van veel vrijwilligers mogen
we hier niet onvermeld laten.
Het hele jaar door is er op vrijdagavond weer gezamenlijk gevoetbald. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt en
fanatiek maar ook vriendschappelijk samen gespeeld. Wat later in het jaar, als het weer het toelaat, bent u
en jij natuurlijk welkom om mee te doen of aan te moedigen.
Afgelopen jaar heeft PeterPaul Klapwijk aangegeven te willen stoppen met zijn activiteiten voor het
speeltuincomité. Jarenlang heeft hij met grote inzet en enthousiasme de belangen van de speeltuin
behartigd, meegewerkt aan het organiseren van de activiteiten en het comité vertegenwoordigd in het
bestuur van de belangenvereniging. Een bijzonder woord van dank, namens het hele dorp en alle
kinderen, is hier zeker op zijn plek!
2012 is weer voorbij. We kunnen terug kijken op een mooi jaar, waarin de speeltuin een belangrijke rol
vervulde in ons dorp. Alle vrijwilligers die daaraan een bijdrage hebben geleverd willen we daar heel
hartelijk voor bedanken.
Ook willen we hierbij graag onze sponsors hartelijk danken. Mede dankzij de opbrengst van verhuur van
de dijkmolens hebben we een solide financieel plaatje.

Voor volgend jaar staan de gebruikelijke activiteiten alweer gepland (onder voorbehoud):
22 maart
Lampionnenoptocht
7 juni
Tentenkamp
6 september
Molenmarkt
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Wilt u nog een gevelmolentje bestellen of uw hulp aanbieden als
vrijwilliger? Mail naar balkengat@gmail.com.
Speeltuincomité ’t Balkengat
Peter en Marjan van den Boogaard
Ron Both
Janet Brandt
Claudia Duijm
Marco Olden
Paul en Ariette Rehorst
Nicolette van der Weide

Speeltuin comité het Balkengat - Vrij en Blijstraat 1 - Kinderdijk
balkengat@gmail.com
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20,00
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605,25
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Algemene Reserve
Crediteuren / overlopende posten
Totaal

440,53
380,00
820,53

820,53

569,90

569,90

569,90

25,00
125,00
814,97

17,30
197,00
331,90
58,77
60,00

2011
Inkomsten
Uitgaven
675,70

31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
502,25
311,25
357,45
128,00
509,28
212,45

1.176,00

486,71
25,00

15,00
211,74
204,45
67,00

2012
Inkomsten
Uitgaven
516,00
660,00

Kas
Bank
Debiteuren / overlopende posten
Totaal

Balans

Contributie
Advertenties boekje Kinderdijk
Opbrengst Molenmarkt
Bankkosten
Bestuursvergaderingen
Jaarvergadering
Algemene kosten
'Bedankjes'
Kosten boekje Kinderdijk
Lidmaatschappen
Bijzondere baten en lasten
Totaal

Inkomsten/uitgaven BVK

548,40

48,40

724,04

26,00
208,70
338,20
26,14
125,00

2010
Inkomsten Uitgaven
500,00

