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10-feb-2019

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan is een bekend gezegde.
Na 11 jaar in het bestuur van de vereniging te hebben gezeten waarvan de laatste 9 jaar
als voorzitter is de tijd van gaan gekomen, en ga ik plaats maken voor een nieuw gezicht.
Wie dat zal zijn dat weet ik op dit moment van schrijven nog niet, dit zal afhangen van de
stemming op de komende jaarvergadering.
In 2007 werd ik door enkele bestuursleden gevraagd om zitting te nemen in het dagelijks
bestuur van de vereniging. De voorzitter was toen Jacco Appeldoorn.
Jacco moest vanwege zijn drukke werkzaamheden in 2010 het voorzitterschap
neerleggen.
De nieuwe voorzitter werd Jan Koesveld, helaas werd Jan korte tijd later ziek en moest
noodgedwongen zijn taak als voorzitter na een paar maanden beëindigen.
Een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap was niet voorhanden, maar Jacco was
bereid om tijdelijk waar te nemen tijdens de zoektocht naar een nieuwe kandidaat.
Deze kandidaat werd niet gevonden en dus werd ik als interim voorzitter aangesteld.
Maar zoals het meestal gaat werd interim gewoon voorzitter.
Ikzelf vond niet dat ik de ambities bezat voor deze functie maar de overige bestuursleden
hadden er alle vertrouwen in.
Maar als voorzitter van een belangenvereniging in een dorp als Kinderdijk leer je snel, en
draai je al snel mee in de molen om maar dicht bij huis te blijven.
Het waren roerige jaren met veel overleggen, en vergaderingen bij de Gemeente, De
SWEK, het Waterschap enz.
Soms een vriendelijk overleg en soms ook wat minder vriendelijk want als
belangenvereniging kan je niet alles zomaar accepteren.
Dit heeft wel eens tot vervelende situaties geleid van onenigheid met de burgemeester tot
zelfs een rechtszaak tegen de gemeente Molenwaard om een verleende bouwvergunning
in het mooie molengebied terug te draaien.
Dit waren zaken die niet in je koude kleren gaan zitten en heel veel tijd kosten.
Door de drukke werkzaamheden ontbreekt op dit moment de tijd om mij volledig als
voorzitter in te kunnen zetten en heb ik het besluit genomen om het stokje over te gaan
dragen.
Ik heb mij de afgelopen jaren 100% ingezet voor de leefbaarheid van Kinderdijk en hoop
dat de leefbaarheid nog jaren gegarandeerd kan blijven, mede door inzet van de
vereniging.
Johan Velthuizen
Voorzitter.
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Bestuurszaken

Het bestuur heeft in dit verslagjaar 8 keer vergaderd.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 7 maart 2018 in het Partijcentrum De Klok

Naast de reguliere bestuursvergaderingen, waren verschillende bestuurleden aanwezig bij diverse
overleggen en bijeenkomsten.

SWEK molentoerisme
Verkeerszaken waaronder handhaving
Aanzicht Kinderdijk
Speeltuinzaken

Bestuurssamenstelling:

Mevrouw De Vries was aftredend en niet herkiesbaar.
Mevrouw De Lange heeft zich kandidaat gesteld en werd door de vergadering per handopsteking
gekozen.

Voorzitter

de heer Velthuizen

Secretaris

de heer Van den Heuvel

Penningmeester

de heer Van den Bergen

Leden:

Mevrouw De Lange
Mevrouw Stam
De heer Erkelens
De heer Van Driel
De heer Verloop
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SWEK molentoeristme

Op 17 januari van dit verslagjaar hebben enkele bestuursleden kennis gemaakt met de nieuwe
wethouder, de heer Verschoor.
In dit gesprek werd opgemerkt dat voor de bouw van de educatieve schuur bij de contramolen van
de Overwaard de bouwvergunning niet meer passend was door de wijzigingen die in het bouwplan
zijn aangebracht.
Inmiddels was gestart met de aanleg van de in- en uitstapzone onderaan de schoordijk. Men
hoopte nog dit jaar de zone in gebruikt te kunnen nemen. Dat is gelukt.
Na het uitstappen van de passagiers, zouden de touringcars naar de Vletstraat in NieuwLekkerland doorrijden om na verloop van tijd weer terug te keren op de instapzone. Er werd echter
wel getwijfeld of de parkeerruimte bij de Vletstraat op den duur voldoende is.

Op 5 april werd in het J.U.Smitgemaal tijdens een bijeenkomst het gebiedsperspectief voor het
molengebied gepresenteerd. Behalve onze bestuursleden, waren er ook diverse
vertegenwoordigers aanwezig o.a. van provincie Zuid Holland, de gemeenten Molenwaard en
Alblasserdam en het SWEK. Het plan dat Alblasserdam had met Haven Zuid vindt geen doorgang,
want het bedrijf Oceanco wil het terrein zelf gaan gebruiken. Als alternatieve locaties voor parkeren
werden het terrein van Nedstaal en het terrein van IHC in Krimpen aan de Lek aangemerkt.

In mei vond er andermaal een gesprek plaats tussen ons bestuur en enkele leden van Molenwaard
met de volgende onderwerpen:
De wegversmalling op de schoordijk, ter hoogte van de tweede steiger: Deze was tijdelijk
verwijderd, maar zou weer terug komen op dezelfde plaats. De bestuursleden drongen aan dit niet
te doen. Ondanks de wegversmalling werd er niet minder hard gereden. Ook Veilig Verkeer
Nederland en de politie gaven aan deze wegversmalling geen goed idee te vinden. Omdat het om
een tijdelijke oplossing bleek te gaan, werd toch voor de versmalling gekozen.
Het bestuur zou het zinvol vinden, bij het aangelegde zebrapad extra verlichting aan te brengen.
Ook kwam ter sprake dat de parkeerwachters bij de molens nogal eens verwijzen naar niet
bestaande parkeerruimte. Verder zou er een nieuw informatiebord, een zg. Digitaal Informatie
Paneel (DRIP) aangeschaft worden voor de molenstraat. De DRIP is inmiddels aangekocht en
wacht op goedkeuring van de vergunning om te plaatsen.
De in-en uitstapzone werd in de afgelopen periode nogal eens gebruikt als parkeerplaats voor
gewone auto’s. De campers parkeerden regelmatig op de schoordijk.
Om het parkeerprobleem in Kinderdijk aan te pakken, werd een meldpunt ingesteld. De
handhaving hiervan zou door Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA) gebeuren. De praktijk
leerde dat dit niet goed verliep. Daarom zou de wethouder dit ter sprake brengen in een
toekomstig overleg met het SWEK.

Het bestuur wilde route-aangevende tegels in het trottoir richting molens. Eerder gaf de gemeente

aan hier geen geld voor te hebben, maar inmiddels liggen de tegels er.

In juni werd duidelijk dat de vergunningverlening voor de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum
was opgeschort omdat de opgevoerde documenten niet deugden.

In oktober hadden enkele bestuursleden een ontmoeting met de nieuwe gebiedscoördinator, de
heer Louwerse, die de heer Van Pamelen opvolgde. Hij bleek goed geïnformeerd te zijn.

Ten aanzien van het nieuwe bezoekerscentrum en onze wens om dit centrum onder te brengen in
Windkracht 4 of het JU Smitgemaal. Er blijkt een rapport uit 2010 te zijn, over de bruikbaarheid van
Windkracht 4. Daaruit bleek, dat het gebouw ongeschikt werd bevonden, voor welk gebruik dan
ook.
In november heeft het bestuur de stukken aangevraagd betreffende de vergunningverlening voor
de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum aan de middenkade, met als doel een bezwaar in te
dienen tegen die bouw. Alvorens dit bezwaar in te dienen, werd besloten eerst juridisch advies in te
winnen. Dit ingewonnen advies werd besproken tijdens de bestuursvergadering van 22 december.
Uit dit advies bleek, dat het niet zinvol was, het bezwaar door te zetten, omdat dit slechts kon
leiden tot een vertraging. Er is dus geen bezwaar ingediend.

Omdat per januari 2019 de nieuwe gemeente Molenlanden startte, besloot het bestuur hen uit te
nodigen voor een gesprek, in de hoop zo een nieuwe relatie op te bouwen.

In november hebben de molenbewoners op eigen initiatief actie gevoerd om aandacht te vragen
voor de door hen ervaren inbreuk op hun privacy door toeristen.
In dat kader is de voorzitter door verschillende media bevraagd over het standpunt van de
belangenvereniging hierover.

Verkeerszaken

De SWEK-gerelateerde verkeerszaken zijn in het eerdere gedeelte genoemd.

In april was er overleg over de verkeershandhaving in Kinderdijk. Daarbij werd de
belangenvereniging verweten de zaken nogal negatief te benaderen. Echter en zijn een aantal
zaken niet goed verlopen, o.a. de uitvoering van de BOA’s en ook het feit dat soms touringcars
toch parkeren op de molenstraat.
De heer Van der Vlist, van het SWEK gaf aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor de
begeleiding van de touringcars.
Het bestuur heeft aangedrongen op de aanleg van meer zebrapaden.
Uit de evaluatie in de herfst bleek, dat dat er minder verkeersoverlast te melden viel. De BOA’s
bleken inmiddels ook beter berekend op hun taak.

De kleine fietsafrit naar de ingang van het molengebied was te stijl. De helling is wat flauwer
gemaakt.

Speeltuinzaken

In het begin van het verslagjaar, heeft de heer Both van het speeltuincommitee een contract
getekend voor de aanschaf van een nieuw speelkasteel. De financiering hiervoor was bijna rond.
De belangenvereniging werd dus gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Dit werd toegezegd.
In november werd het speelkasteel geplaatst en afgemonteerd en na enkele wijzigingen
goedgekeurd. In maart 2019 zal dit speelkasteel feestelijk in gebruik worden genomen.
In april werd duidelijk dat in de Schanspolder een nieuw persgemaal voor het riool geplaatst moest
worden op het terrein van de speeltuin. Voor deze werkzaamheden moesten verschillende
speeltoestellen weggehaald worden en zou de Christineweg niet toegankelijk zijn. In september
startte de werkzaamheden die binnen berekende vier weken afgerond konden worden.
In de zomer is er een bordje opgehangen, dat van het speeltuintoilet gebruik gemaakt kan worden.

Werkgroep “Kinderdijk ons Dorp” (eerst Aanzicht genoemd)

De in 2017 toegezegde ondergrondse containers zijn ondertussen, januari 2019, binnengekomen
bij Waardlanden en wachten op plaatsing. Deze komen aan de Molenstraat t.h.v. nr. 58a en op de
hoek Molenstraat Veerdam. Zodra het Waterschap toestemming verleent tot het graven in de dijk
zal de gemeente overgaan tot plaatsing.
Aanvraag pasjes voor het grofvuil te mogen brengen bij HVC in Ridderkerk is afgewezen, maar wel
met de toezegging dat er op korte termijn een innamestation in Nieuw-Lekkerland zal komen, wat
uiteraard nog gunstiger is.
Afgelopen jaar is de naam Aanzicht Kinderdijk omgevormd tot Werkgroep Kinderdijk ons Dorp, dit
omdat deze werkgroep zich niet alleen bezighoudt met het aanzien maar ook met het aangenaam
wonen in het dorp.
Naar aanleiding van een huis-aan-huis bezorgde flyer/nieuwsbrief en een daadwerkelijk huis aan
huisbezoek, is er een brede inventarisatie gehouden over de wensen van de Kinderdijkers en was
er een luisterend oor. Hier zijn veel positieve dingen naar voren gekomen. Zoals:





Uitbreiding plantenbakken
Aanvraag extra prullenbakken en legen door gemeente. Inmiddels toestemming ontvangen.
Kleine aanpassingen aan bestrating, bordjes, beplanting en zelfs snoeiwerkzaamheden.
Ideeën m.b.t. tot NL-Doet acties, buurt BBC’s, gezamenlijke bakactiviteiten, waar
tegelijkertijd de speeltuin ook mee kwam, het samen optrekken met de speeltuin in acties,
straat/kerstverlichting.

Men wil deze flyer/nieuwsbrief dan ook uitbreiden door samen met de speeltuin en de
belangenvereniging op te trekken met een gezamenlijke flyer. De Speeltuinvereniging en
Belangenvereniging staan hier positief tegenover.
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Kinderdijk, februari 2019

Beste Kinderdijkers,
Het was weer een jaar vol speelplezier, maar ook van grote
verbouwingen in speeltuin 't Balkengat! Zoals altijd de
opening met de lampionnenoptocht. Na afloop van de
optocht werd een cheque uitgereikt van de Elshout Stichting.
Een mooi bedrag van 5.000 euro voor het nieuwe
speeltoestel!

Onderhoud Speeltuin
Ook dit jaar natuurlijk aandacht voor het onderhoud van de speeltuin. We hebben de WC verbouwd,
zodat die voor iedereen toegankelijk als openbaar toilet tijdens het seizoen. Het dak
van keet is vernieuwd, we zitten er weer droog bij! De speelboot heeft
een nieuwe verflaag en een nieuwe naam: Bas! Het pad langs de keet is
opnieuw bestraat en niet zomaar, nee het is het nieuwe Roel Hansum
Laantje! Opa Roel, de oudste vrijwilliger werd op zijn 90e verjaardag in
het zonnetje gezet!

Tentenkamp: In juni was het weer een geweldig tentenkamp! Lekker met z'n
allen pannenkoeken eten, spelletjes doen en liedjes zingen. Met toeters en bellen kwam de
brandweer langs. De brandspuit was een heerlijke verkoeling op een prachtige dag! 's Avonds was er
een echte vossenjacht! In het molengebied waren allerlei "vossen" te vinden. Brandweermannen,
van de fiets gevallen dames en zelfs 'Peter Stam' waarde er rond.

De molenmarkt: Ook dit jaar stonden de lichtmolens weer langs de dijk en de molens in de
polder in het licht. Sinds dit jaar worden alle molens verlicht met LED lampen! Op vrijdag 6
september was de Molenmarkt. Een molenmarkt met mooi weer en weer ouderwets veel bezoekers.
Alles is weer goed verlopen en in goede banen geleid. Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligersfeest: Burendag was dit jaar een speciaal feest! ´s Middags organiseerden we "Heel
Kinderdijk Bakt!" een waar bak spektakel voor onze jongeren. Marjolein van Till demonstreerde hoe
je een prachtige taart maakt. Daarna gingen de jonge akkers zelf aan de slag. De taarten werden 's
avonds gepresenteerd aan de ouderen van Kinderdijk. Die konden met koffie, taart en veel ander
lekkers genieten van optreden van van muziekvereniging Apollo en een optreden van de Finse
zangeres uit Kinderdijk, Pauliina May.

Nieuw speeltoestel: De klapper van
dit jaar is toch wel het nieuwe speeltoestel.
Dankzij bij dragen van sponsors, donateurs
en inkomsten molenmarkt, konden we
plannen maken en realiseren. Sinds eind
november siert een nieuwe toestel de
speeltuin. Speels, eigentijds en weer
helemaal veilig!
Ook andere toestellen zijn vernieuwd. In de herfst noodzaakte rioolwerkzaamheden tot het
weghalen van speeltoestellen. Voor oude speeltoestellen zijn vergelijkbare nieuwe terug geplaatst,
met certificaat. Sommige de oude toestellen hebben hun plekje weer terug gevonden.

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 dit jaar: ook donateurs weer bedankt! Ook voor dit jaar / het
jubileum jaar 2019 zal een bijzonder feestelijk jaar worden. U hoort van ons, wij hopen u graag te
ontmoeten bij de opening en andere evenementen in de speeltuin!
Speeltuincomité ’t Balkengat
Ron Both, Peter van den Boogaard, Joanne de Groot, Lenie Hoek, Jaap de Ron en Teus Visser

De agenda voor 2019
16 maart

NL Doet, opstart moestuin en high tea

29 maart

Start seizoen, lampionnenoptocht & Opening speeltoestel

v.a.20 april

Lichtmolens Staan weer langs de dijk

28-29 juni

Tentenkamp in de speeltuin

31 aug.

Start van de verlichtingsweek

6 sept.

De Molenmarkt in het dorp

28 sept.

Burendag, een speciale Jubileum editie, 70 jaar Balkengat!

