JAARVERSLAG 2017

Voorwoord voorzitter.
Voor u ligt het jaarverslag van de Belangen Vereniging Leefbaarheid Kinderdijk.
Het verslag geeft een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar.
In ons jaarverslag van 2016 was reeds te lezen dat de belangenvereniging beroep had aangetekend
bij de rechtbank inzake de bouw van een bijna 6 meter hoge educatieschuur naast molen 4 van de
Overwaard. Wij en velen met ons zijn van mening dat zo’n hoog gebouw daar niet thuis hoort en
dat er ten aanzien van de molenbiotoop op die plek ook niet gebouwd mag worden. Ook zal het
toelaten van toeristen op de Overwaard overlast voor de molenbewoners betekenen.
Helaas heeft de rechter zich alleen georiënteerd op de gevolgde procedures van de bouwaanvraag,
en zich niet bezig gehouden met het feit dat hier meer aan de hand is dan het bouwen van een
schuur. De rechter heeft bepaald dat de enige mate van overlast voor de omwonenden en de
verstoring van het landschap maar voor lief moet worden genomen. Hiermede zijn al onze
bezwaren ongegrond verklaart.
Maar de rechtszaak was niet het enige waar wij ons mee bezig hebben gehouden.
Ook de reconstructie van de Molenstraat en het verminderen van de parkeerdruk had onze aandacht.
Maar helaas zijn de mooie plannen die het bureau Defacto had uitgewerkt, door onze wethouder op
de lange baan geschoven i.v.m. de overige ontwikkelingen in Kinderdijk.
Op ons verzoek is tijdens het hoogseizoen de tekst op het aan de Molenstraat aanwezige Matrixbord
aangepast, wat aanmerkelijk minder verkeersbewegingen in het weekend tot gevolg had.
Ook waren er plannen van het Waterschap om een belevingsruimte te realiseren in het J.U.
Smitgemaal. Dit gemaal moet op korte termijn worden voorzien van elektromotoren en vanwege de
staat waarin het verkeerd worden opgeknapt. Tijdens deze verbouwing zou dan een belevingsruimte
worden gecreëerd, waar bezoeker konden worden rondgeleid. Omdat er toch al veel bezwaren
waren tegen de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum van de SWEK leek dit ons de ideale
gelegenheid om voor te stellen om het bezoekerscentrum in het gemaal te gaan huisvesten.
Ondergetekende en de hr. Erkelens zijn zelfs afgereisd naar het hoofdkantoor van het Waterschap in
Tiel om onze wensen kenbaar te maken aan de directie. Helaas zijn door de nieuwe plannen van het
Waterschap alle ontwikkelingen voorlopig stopgezet.
Om wat druk op de ketel te zetten heb ik op 10 oktober de raad toegesproken en met foto’s op het
grote scherm laten zien met welke overlast wij hier te maken hebben.
De raadsleden vonden het vreemd dat er nu al jaren door bewoners wordt geklaagd en er nog steeds
geen maatregelen waren genomen. En men vond dat het college zich niet steeds moest verschuilen
achter de gemeente Alblasserdam waar met het project Haven Zuid veel parkeerplaatsen
beschikbaar zouden komen.
Ook hebben wij er als vereniging wederom op aangedrongen om beter te handhaven, want met het
plaatsen van borden alleen worden de problemen niet opgelost.
Inmiddels staat er wederom een fusie voor de deur en gaan we deel uitmaken van de gemeente
Molenlanden. Hoe dit gaat uitpakken zal de toekomst ons leren, maar wij zullen als vereniging onze
uiterste best doen om ook na de fusie de leefbaarheid in Kinderdijk te bevorderden door actief deel
te nemen aan alle overleggen die hiervoor van belang zijn.
Johan Velthuizen.

Bestuurszaken.
Het bestuur heeft in dit verslagjaar 8 maal vergaderd.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 22 maart 2017 in Partycentrum De Klok.
Naast deze reguliere bestuursvergaderingen waren verschillende bestuursleden aanwezig bij diverse
overleggen en bijeenkomsten en met verschillende instanties.
De zaken besproken werden zijn onder te brengen in de volgende categorieën;
SWEK molentoerisme.
Aanzicht Kinderdijk.
Verkeerszaken.
Handhaving.
Kernoverleg.
Bestuurssamenstelling.
Voorzitter
de heer Velthuizen.
Secretaris
de heer Van den Heuvel.
Penningmeester
de heer Van den Bergen.
Leden.
Mevrouw De Vries.
Mevrouw Stam.
De heer Erkelens.
De heer Van Driel.
De heer Verloop.

SWEK molentoerisme.
In januari van dit verslagjaar 2017 werd het nieuwe bestemmingsplan voor het molengebied
doorgenomen en er bleken toch nog verschillende onjuistheden in te zitten.
Er was inmiddels een nieuw plan gepresenteerd voor het toekomstige gebruik van het
J. U. Smit gemaal .
Vooral het uiterlijk van het gerenoveerde gemaal kon niet op ieders goedkeuring rekenen.
Al enige tijd geleden had de belangenvereniging het idee geoppert om dit gemaal als
bezoekerscentrum te gaan gebruiken wat nieuwbouw overbodig zou maken.
Het idee kwam naar voren bij het bestuur om de raadsleden van de gemeente Molenwaard uit te
nodigen om met hun van gedachte wisselen over het nieuwe bestemmingsplan voor het
molengebied .
Deze bijeenkomst vond plaats op 25 januari waarop eerst een presentatie aan de raadsleden werd
getoond.
In deze bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde.
Er werd uitgegaan van 800.000 bezoekers per jaar aan het molengebied maar het bleek dat die
bezoekers tal inmiddels al achterhaald was.
Het algemeen parkeren onderaan de schoordijk kwam aan de orde maar een in en
uitstapmogelijkheid voor bussen was daar al gepland.
Er waren zorgen over de verkeerssituatie bij de ingang van het molengebied die door de raadsleden
werden gedeeld.
Buiten de geplande projecten waren er nog plannen voor 3 andere bouwsels in het gebied.
Ondanks het bestaande toilet gebouw werden de toiletvoorzieningen onvoldoende geacht want
dit is nogal eens dicht en toeristen die niet terecht kunnen doen hun behoefte in de speeltuin wat tot
gevolg heeft dat de drollen met wc papier aldaar in de struiken ligt.
Men wordt daar een beetje misselijk van.
Een openbaar toilet in de speeltuin zou geen overbodige luxe zijn.
Men moest constateren dat bescherming van de molen biotoop in de praktijk een wassen neus was.
Men is ten alle tijd bereid in deze zaken een oogje dicht te knijpen.
Na deze presentatie waren er de vragen en opmerkingen van de raadsleden.
Was de belangenvereniging wel voldoende betrokken bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan
voor het molengebied men moest vaststellen dat de informatie daarover nogal summier was en
onvoldoende.
Er werd gevraagd of het onderaan de schoordijk parkeren wel de oplossing voor de
parkeerproblemen in Kinderdijk, men moest opmerken dat andere parkeeroplossingen niet echt
voorhanden zijn.
Het parkeerterrein van van IHC is op werkdagen altijd vol en dat zal echt niet minder gaan worden.
Het parkeren op het terrein van wijlen de heer De Joode werd al alternatieve parkeergelegenheid
genoemd.
Ee raadslid merkte op dat in de kwestie van het molengebied eens doorgepakt moest gaan worden
het duurde al veel te lang.
Het verdiende aanbeveling dat eerst de infrastructuur in en om het gebied eerst aangepakt zou
moeten worden voordat men aan het bouwen slaat.
Men stelde vast dat de ambtelijke ondersteuning onvoldoende was.
De vraag kwam naar voren hoe er bestemmingsplan moest gaan komen waar de belangenvereniging
met haar zienswijze wel opgenomen zou kunnen worden.
Het bestuur merkte op dat er inmiddels een bezwaar was ingediend bij de Rechtbank Rotterdam
tegen de voorgenomen bouw van de educatieve schuur bij de contramolen van de Overwaard.
Tot slot merkte men op dat men eigenlijk meer gebruik moest gaan maken van bestaande gebouwen
voordat men over gaat op nieuwbouw.

In een brief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van 14 februari gericht aan de SWEK,
werd er kritiek geuit op de plannen voor het molengebied.
Direct na het verschijnen van deze brief werd hierop een toelichting gegeven door een
communicatiemedewerker van de RCA.
Het leek erop dat deze niet geheel op de hoogte was van de inhoud van de brief en gaf daaraan toch
een positieve uitleg.
Er werd vastgesteld dat de oorspronkelijk Engelse tekst niet veel afweek van de Nederlandse versie.
Het gerucht ging dat de direkteur van de SWEK de heer Van der Vlist nogal geschrokken was van
de inhoud van de brief maar na de uitleg van brief door de communicatie medewerker zag hij de
toekomst weer met vertrouwen tegemoet.
In april was de voorzitter aanwezig bij een raadsvergadering van de gemeente Molenaard.
Door middel van amendement werd voorgesteld om een stuurgroep in het leven te gaan roepen
waarin de SWEK geen zitting zou moeten hebben.
Er werd ook voorgesteld om een coördinator of procesmanager aan te gaan stellen om de
procedures voorspoediger te laten lopen.
Inmiddels was er verweerschrift van de gemeente Molenwaard binnengekomen.
Het was de bedoeling dat de rechtzitting zou gaan plaatsvinden op 6 juni.
In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam werd verklaard dat alle bezwaren tegen de bouw van
de educatieve schuur bij de contramolen van de Overwaard door de belangenvereniging ongegrond
zijn, dit grote teleurstelling van het bestuur dat heel wat uren heeft besteed aan het bezwaar.
In de bestuursvergadering van 6 juli was de nieuwe wethouder van de gemeente Molenwaard de
heer Meerkerk te gast.
Met de wethouder werd gesproken over de molengebied perikelen.
In een raadsvergadering werden er verschillende moties ingediend betreffende het nieuwe
bestemmingsplan voor het molengebied.
Deze moties waren geënt op de opmerkingen en standpunten van de belangenvereniging en werden
aangenomen.
De wethouder had deze moties van harte ondersteund en stond er nog steeds achter.
Betreffend de parkeergelegenheid had de gemeente Alblasserdam het oog laten vallen op het
Mercon terrein.
Een andere alternatief voor het parkeren zou het voormalige waterzuiverings terrein
Nieuw Lekkerland kunnen zijn.
Men constateerde dat de bestuursstructuur van de SWEK niet goed in elkaar steekt.
Het J.U.Smit gemaal was niet meer aan de orde als alternatief bezoekerscentrum.
Het zou wenselijk zijn dat de bewoners ook vertegenwoordigd zouden zijn in de Raad van Toezicht
van de SWEK.
De SWEK had inmiddels het terrein van wijlen de heer De Joode in gebruik genomen voor een
periode van 3 jaar.
Op 17 oktober was er overleg met de gemeente Molenwaard en de belangenvereniging in
zogenoemd ambtelijk overleg.
Aanwezig waren hierbij naast bestuursleden de burgemeester de wethouder de heer Meerkerk
en de heer Van der Vlist.
Aanleiding voor deze bijeenkomst waren de moties die in de gemeente waren aangenomen.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.
De plannen van het Waterschap voor het J.U.Smit gemaal waren in de koelkast gelegd en wachtten
op betere tijden.
Het gebouw Windkracht 4 was oorspronkelijk bestemd als bezoekerscentrum maar dat is op een
fiasco uitgelopen, maar zou met de nodige aanpassingen weer kunnen worden

De vraag werd gesteld wat moet er gedaan worden met het gebouw Windkracht 4.
Men moest vaststellen dat het vanaf het begin de bedoeling was om een nieuwe bezoekerscentrum
op te richten aan de middelkade aan een alternatief werd niet gedacht.
Als men het tweede rad in de contramolen gemonteerd zou hebben werd duidelijk dat men dan in
de molen geen ruimte meer over zou hebben voor bezoekers, om dit op te gaan vangen werd
gedacht aan zogenaamde educatieve schuur naast de molen.
In november werd duidelijk dat de Natuur en Vogelwacht zich misleid voelde over de aanleg van de
in en uitstap ruimte onderaan de schoordijk waarbij een stukje natuur opgeofferd zou gaan worden.
In december bleek dat de SWEK vergunning had aangevraagd voor verschillende bouwsels in het
gebied.
Ook waren er problemen met de nieuwe parkeerplaats voor de bewoners van de Overwaardse
molens bij het Wisboom gemaal.
Er was een bezwaar tegen het vliegen van drones boven het molengebied echter een verbod
hiertegen kwam er niet.
Aanzicht Kinderdijk.
Al enige tijd is de werkgroep Aanzicht Kinderdijk actief.
Deze werkgroep is geen onderdeel van de belangenvereniging maar is daarin wel vertegenwoordigd
door de heer Van Driel.
Deze werkgroep boog zich over de volgende onderwerpen.
De winterharde beplanting in de bloembakken boden een troosteloze aanblik, de bloempiramides
vormden daarop geen uitzondering.
Het was de bedoeling om bij de ingangen van Kinderdijk, bij de biggeltjesschool en het Waardhuis,
kunstzinnige objecten te gaan plaatsen.
Een ontwerp hiervoor was al voorhanden.
In de zomer had de werkgroep een puntenlijst samengesteld met zaken die zouden kunnen gaan
worden.
Voor het ontwerp van het kunstwerk was een kunstenares geraadpleegd maar vanuit het bestuur
werd er aangedrongen om deze keer eens niet de molens als hoofdonderwerp te gaan kiezen voor
het kunstwerk namelijk de scheepsbouw in Kinderdijk is van vroegere datum dan de molens.
De noodzaak van een toiletvoorziening in de speeltuin werd steeds belangrijker vanwege de
ontlasting met wc papier in struiken van de speeltuin.
De bebording in Kinderdijk werd opgenomen en fotografisch vastgelegd.
Van de aanbevelingen die door de werkgroep werden aangedragen werd een groot gedeelte door de
gemeente overgenomen.
In november werd er gestreefd om in het volgende jaar het aantal bloembakken naar de Veerdam te
gaan uitbreiden.
Verkeerszaken.
In het begin van dit verslagjaar was het onderzoeksbureau Defacto in den arm genomen die 3
varianten zoude gaan ontwikkelen voor de reconstructie van de Molenstraat.
In maart was dit bureau nog niet klaar met uitgewerkte plannen maar er waren al enkele elementen
boven komen drijven zoals een snelheidsbeperking voor de Molenstraat van 50 km per uur.
Ook zouden er bredere fietsstroken moeten worden aangelegd zoals op een bepaalde plaats op de
Oost Kinderdijk te Alblasserdam.
Na deze frisse ideeën werd niets meer van Defacto gehoord.

In de zomer waren de tellingen van verkeersbewegingen bekend.
Het was de vraag wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten van deze tellingen.
In deze periode werd er door landbouwvoertuigen te hard gereden op de Molenstraat, hierover zal
de wijkagent worden aangesproken.
De veerondernemer had aangegeven dat het niet de bedoeling was dat er extra zwaar verkeer over te
gaan zetten ook niet als de nieuwe pont ingezet zal gaan worden.
Aan het einde van dit verslagjaar is er een bijeenkomst geweest over de handhaving in Kinderdijk,
hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente,de politie, de SWEK en de voorzitter.
Er werd gemeld dat er in de afgelopen tijd meer gehandhaafd was maar men was er nog lang niet.
Men vond het best meevallen en vond dat de voorzitter het wel erg negatief was en niet in staat was
objectief naar de zaak te kunnen kijken.
Aan het einde van het verslagjaar moest men vaststellen dat de nieuw aangetreden wijkagent zo
goed als onzichtbaar was.
Handhaving.
Een paar weken voor het toeristenseizoen hebben we overleg gehad met vertegenwoordigers van
Gemeente Molenwaard, De SWEK, Politie en Handhaving over de aanpak in het komende seizoen.
Helaas moesten we er vanuit gaan dat dit wederom een zwaar seizoen zou worden omdat op het
gebied van parkeren er nog steeds niets was veranderd. Wel werd toegezegd dat er meer uren voor
de BOA’s waren ingekocht om overtreders in ieder geval aan te pakken.
In het najaar vond nog een evaluatie plaats waar we wel konden concluderen dat er verbetering was,
maar dat we er nog lang niet zijn en er op tal van punten nog verbetering mogelijk is.
Kernoverleg.
Op 7 juni was er in bestuursvergadering een gesprek met mevrouw Bolwijn van de gemeente
Molenwaard over het al jaren bestaande kernoverleg.
Mevrouw Bolwijn is al enige tijd belast met het hoofdpijn dossier Kinderdijk.
Zij had al eerder een lijst van vragen opgesteld waarop de bestuursleden konden reageren.
Het doel van de belangenvereniging is het bevorderen van de leefbaarheid in Kinderdijk wat in haar
statuten is vastgelegd.
De vereniging heeft het liefst kontakt naar gelang het onderwerp zowel met ambtenaren als met
leden van het College van burgemeester en wethouders.
De vereniging kan een budget van de gemeente goed gebruiken voor doelen zoals de speeltuin.
Het aanzicht kan uit een andere gemeentelijke pot putten.
De vereniging wenst alle relevante informatie te krijgen om het niet later in het weekblad
De Klaroen te hoeven lezen.
Als bepalende factor voor het succes van de belangenvereniging word genoemd de verenigingsvorm
en de betrokkenheid van de bewoners.
Als de doodsteek voor de belangenvereniging werd genoemd het verlies van haar
onafhankelijkheid.
Met deze vaststelling werd dit overleg besloten.
Verder waren er nog enkele zaken te noemen zoals de installatie van van ondergrondse
vuilcontainers aan de Molenstraat.
Hierover werd niets meer vernomen.
Naar aanleiding van onderzoek naar vervuiling in de tuinen van de Molenstraat en de
West Kinderdijk werd bekend dat er sprake was van ernstige vervuiling door lood in verschillende
tuinen.

Jaarverslag 2017
Kinderdijk, januari 2018

Beste Kinderdijkers,
Het was weer een jaar vol speelplezier in en rond speeltuin 't Balkengat! Weer een traditionele
opening in maart met de lampionnenoptocht. Veel lampionnen, gezellige muziek en vooral vrolijke
kinderen vulden de straten van Kinderdijk. Het thema voor dit jaar: Safari.

Onderhoud Speeltuin
Ook dit jaar organiseerden we Kinderdijk Schoon en natuurlijk klussen in de speeltuin. Een nieuwe
deur voor de keet, reparaties en onderhoud aan de speeltoestellen. Dit jaar hebben we een keuring
laten uitvoeren. Alle belangrijke punten zijn gerepareerd. Ook hebben we dit jaar een nieuwe
zandbak, dankzij aan een check van de Rabobank.

Tentenkamp: In juni weer een geweldig tentenkamp georganiseerd! Gezellig met z'n allen
pannenkoeken eten, spelletjes doen en samen liedjes zingen. Ook was er weer de traditionele
speurtocht. en dan lekker slapen met de nachtwakers bij ons kampvuur.

Een molenmarkt met primeurs: In september stonden de verlichte sponsormolens weer
langs de dijk. Ook de molens in de polder stonden in het licht. Met dit jaar een primeur: de eerste
molen verlicht met LED licht! Op vrijdag 8 september was de Molenmarkt. Ook hier een primeur: het
veld van De Zwerver was open voor een voetbalcourt. Helaas kwam dit niet goed uit de verf
vanwege de regen. Ondanks de regen stonden er toch nog heel wat kramen. Ook waren we er weer
met onze heerlijke oliebollen. Dit jaar kon je zelfs betalen met onze nieuwe pinautomaat!

Vrijwilligersfeest: In september hebben we een feest voor al onze vrijwilligers georganiseerd. ´s
middags konden de kinderen genieten van spelletjes, muziek en lekker snoepen. Er was een heus
entertainmentprogramma met goochelaar! Samen met een superbeer stonden we mooi op de foto.
´s Avonds was iedereen uitgenodigd voor een drankje en een hapje in de gezellige feesttent. Op het
veld genieten bij een kampvuur. Speciale dank aan Cor Zwakhals. We hebben ervan genoten!

Donateuractie: Nieuw dit jaar was onze donateuractie. Langs de deuren in Kinderdijk voor een
donatie voor een mooie en veilige speeltuin. Veel mensen hebben ons gesteund met een mooi
bedrag voor de speeltuin. Een andere mooie donatie was de SSN cheque van € 2.500,- Met dank aan
de stichting SSN van de SNS bank. Mooie bedragen die het mede mogelijk maken om 2018 ons
droomplan te realiseren: een nieuw groot speeltoestel in 't Balkengat!!

Bedankt! Het was weer een mooi jaar in en om de speeltuin. Alle vrijwilligers die dat mogelijk
hebben gemaakt hartelijk bedankt!! Ook onze sponsors dankt. Dankzij uw inzet en bijdragen houden
we de speeltuin in stand. Speciaal voor dit jaar: ook donateurs bedankt! We hebben grote plannen
voor 2018. U hoort van ons!

Wintermarkt Dit jaar stonden we ook op de winterfair met onze welbekende oliebollen. Ook in
de winterse kou een feestje bij de Klok met de eerste Kinderdijkse winterfair.

Afscheid comité leden Dit jaar hebben we afscheid genomen van Janet Brandt en Arno
Hogendoorn als comité lid. Bedankt voor jullie inzet al die jaren!
Speeltuincomité ’t Balkengat
Ron Both, Peter van den Boogaard, Joanne de Groot, Lenie Hoek, Jaap de Ron en Teus Visser

De agenda voor 2018
10 maart
23 maart
v.a.20 april
29-30 juni

NL Doet, aan de slag!
Lampionnenoptocht
Lichtjesmolens langs de dijk
Tentenkamp

1 sept.
7 sept.
22 sept.

Start verlichtingsweek
De Molenmarkt
Burendag Speciale editie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 22 maart 2017 in Partycentrum De Klok.
Aanwezig zijn er 56 leden, vertegenwoordigers van de SGP en CDA en de kernfunctionaris
mevrouw Bolwijn.
Opening.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Velthuizen en hij heet de aanwezigen van
harte welkom.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van de heer Bakker en mevr. Zwakhals en vraagt om een
minuut stilte om de overledenen te gedenken.
De voorzitter neemt afscheid van mevrouw Van Dieren die na 16 jarig bestuurslidmaatschap er mee
stopt, hij overhandigd haar bloemen en een presentje.
Goedkeuring notulen.
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering gehoud op 2 maart 2016 worden
onveranderd goedgekeurd en getekend.
Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrole commissie is bijeen geweest ten huize van de penningmeester en heeft de
boekhouding van zowel de belangenvereniging en de speeltuin in orde bevonden.
Verkiezing kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de heren Piet van der Dussen en Wijnand Stam.
Bestuursverkiezing.
Doordat en geen kandidaten zijn aangemeld gaat het bestuur in haar huidige samenstelling een jaar
door.
Lopende zaken.
Naar aanleiding van het jaarverslag over 2016 maakt de voorzitter een opsomming van de zaken die
nog spelen en die zijn afgerond.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2.
Veerdam.
Na 5 jaar plannen maken zijn de 2 extra parkeerkoffers aan de Veerdam gerealiseerd.
Inmiddels hebben camper bestuurders ook deze parkeermogelijkheid ontdekt en maken daar
gebruik van en bezetten daarbij 3 parkeerplaatsen wat niet de bedoeling is.
Bloembakken.
De werkgroep Aanzicht Kinderdijk houd zich bezig met het uiterlijk van Kinderdijk waaronder de
bloembakken.
In de afgelopen zomer waren de bakken een lust voor het oog, de winterbeplanting was minder.
De bloembakken werden gedeeltelijk gefinancierd door een subsidie van de gemeente Molenwaard.
Het ligt in de bedoeling aan de beide ingangen van Kinderdijk op de Molenstraat kunstzinnige
objecten te gaan plaatsen bij het Waardhuis en de Biggeltjesschool.
Het ontwerp van deze objecten zijn in de vergadering te bewonderen.
Vuilcontainers.
De ondergrondse vuilcontainers die gepland waren voor de Molenstraat zijn niet geinstalleert omdat
verschillende instanties zoals het waterschap hieraan vergunning moeten gaan verlenen en dat blijkt
nogal ingewikkeld te zijn.
Veilig Verkeer Nederland.
Vertegenwoordigers van de VVN hebben enig tijd geleden de situatie aan de Molenstraat in
ogenschouw genomen en concludeerden dat het zo niet verder kon.
De belangenvereniging heeft de situatie van de Molenstraat aan de gemeente Molenwaard uitgelegd
die daarom het bureau Defakto in gehuurd om plannen te gaan ontwikkelen voor de verbetering van
de situatie op de Molenstraat.
Men dacht eerst aan een snelheidslimiet van 30 km voor de gehele Molenstraat maar de functie van
de Molenstraat laat dat niet toe, het zou nu een 50- km moeten gaan worden met hier en daar een
30 km zone.
Als de plannen zijn uitgekristalliseerd zal er een bewonersavond worden gehouden.
Handhaving.
Er is enige tijd geleden een handhavingsconvenant getekend door o.a. De belangenvereniging.
Naar aanleiding van dit convenant werden er BOAs ingezet voor 240 uur en de verkeersoverlast
lijkt mee te vallen.
Voor 2017 worden er 400 BOA uren gereserveerd.
Er zijn bedrijfsbussen geverbaliseerd omdat de afmetingen van sommige bussen te groot waren, hier
zijn regels voor maar die zijn niet voor iedereen duidelijk.

Notulen Algemene Ledenvergadering 3.
Educatieve schuur.
In juni 2016 werd de belangenvereniging geattendeerd op de voorgenomen bouw van educatieve
schuur bij de contramolen van de Overwaard.
De gemeente bleek bereid hiervoor een vergunning te geen verlenen. Maar de schuur word te hoog
en te omvangrijk en zou het de zichtlijnen langs de molens gaan verstoren.
Er was wel druk op de ketel want de vergunning moest afgegeven worden om een subsidie binnen
te halen.
De regels van de molenbiotoop werden hiervoor opgeofferd.
Voor de verlening van een vergunning voor de bouw van de schuur werd er een mini
bestemmingsplan op getuigd.
Na teleurstellende ervaringen met de gemeente Molenwaard besloot het bestuur een bezwaar tegen
de bouw van de schuur in te gaan dienen bij de Rechtbank Rotterdam.
Deze zitting zal worden gehouden op 26 april a.s.
Inmiddels kwam er brief boven water van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gericht aan de
SWEK met een kopie aan de belangenvereniging.
De inhoud van deze brief was nogal kritisch over de plannen voor het molengebied.
Later zou aan de inhoud van deze brief een heel andere draai gegeven.
Er is door de belangenvereniging een zienswijze ingediend op het nieuwe bestemmingsplan voor
het molengebied van wel 16 pagina,s.
Op afgelopen vrijdag 17 maart is het bestuur door de gemeente Molenwaard aan de tand gevoeld
over de zienswijze van de belangenvereniging.
Op alle vragen was er een passend antwoord te geven
Over deze zienswijze zal er een concepttekst worden opgesteld die aan de gemeenteraad zal worden
voorgelegd.
Er is door de belangenvereniging een plan bedacht om een bezoekerscentrum bij de molens te gaan
combineren met het toekomstige gebruik van het J.U.Smit gemaal.
Hierdoor zou de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum ook wel het aquarium genoemd, aan de
middelkade overbodig zijn.
Er is in de afgelopen periode een presentatie gehouden aan de raadsleden van de gemeente
Molenwaard een presentatie gehouden over de huidige situatie bij de molens en de Molenstraat.
Deze bijeenkomst was een initiatief van de belangenvereniging.
Om de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan te gaan stroomlijnen wordt er door dee
gemeente Molenwaard een onafhankelijk proces manager gezocht maar het blijkt dat dat ook niet
eenvoudig is.
Een lid merkt op dat de Vereniging Hollandse Molen de werking van de molenbiotoop bij de
contramolen heeft uitgesloten om de bouw van de educatieve schuur mogelijk te maken.
Hij vind dat schrijnend omdat als de molenbewoners zelf plannen hebben om iets te bouwen op hun
erf, deze plannen van tafel worden geveegd

