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Bestuurszaken.

Het bestuur heeft in dit verslagjaar 6 maal op digitale wijze en 5 maal op normale wijze vergaderd.

De ledenvergadering werd gehouden op 8 september in Partycentrum De Klok.
Het was na anderhalf jaar weer mogelijk de jaarvergadering te houden vanwege de 
coronamaatregelen.

Het bestuur werd gevormd uit de volgende personen.

Voorzitter  de heer Ozdere.
2e Voorzitter de heer Verloop.
Secretaris de heer Van den Heuvel.
Penningmeester de heer Van den Bergen.
De overige bestuursleden waren:
De heer Van Driel.
Mevrouw De Lange.
De heer Klapwijk.
Mevrouw Prins.
Mevrouw Stam.

Binnen het bestuur werd er met de volgende commissies gewerkt.

Commissie Verkeer.
Commissie Leefbaarheid.
Commissie Communicatie en PR.
Commissie Molengebied.

Vanwege de coronamaatregelen kon de Algemene Ledenvergadering van 2020 geen doorgang 
vinden.
Daarom moest de kascontrolecommissie de boeken over de jaren 2019 en 2020 alsnog controleren.
De boeken werden in orde bevonden.
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Commissie Verkeer.

In januari bleek dat de gemeente zich had voorgenomen om te gaan beginnen aan de planvorming 
voor de reconstructie van de Molenstraat.
Men had gedacht om in het jaar 2023 met de uitvoering daarvan te gaan beginnen.
De onveiligheid van de ponton van de Waterbus werd bij de gemeente aangekaart.
Er werd gesproken over de klaphekjes voor de kantine van de v.v. De Zwerver.
De bewoners waren het Matrixbord op de Molenstraat helemaal zat, deze stond in de weg.
De SWEK  leek haar belangstelling voor dit bord te hebben verloren.
Er was nog steeds overleg tussen de gemeente Molenlanden, Alblasserdam en de provincie over het 
rijden van de pendelbus.
Ook speelde de oude kwestie van het parkeren voor Cafe De Klok weer een rol in het overleg met 
de gemeente.
Er waren een aantal verkeerszaken die bij de huurdersvereniging van de molenaars aan de orde 
werdn gebracht, zoals: waarom er op bepaalde tijden geen parkeergeld werd geheven bij de entree 
van het molengebied ?
Op deze en andere zaken was er in januari nog geen duidelijkheid.      o.
In maart werden er details bekend gemaakt over de nieuwbouwplannen voor het Mercon terrein.
Er zouden 275 woningen gebouwd gaan worden.
Het parkeren op de nieuwe locatie zal voorbehouden zijn aan de bewoners.
Het fietspad langs de West Kinderdijk zal ter plaatse van de dijkloods naar de rivierzijde worden 
verplaatst.
Men hoopte met werkzaamheden op het Mercon terrein in dit jaar te gaan beginnen.
Dit is inderdaad gebeurt.
Er waren ook weer klachten binnen gekomen over het te hard rijden over de Veerdam en de 
Molenstraat door zwaar verkeer, dit ging in de nachten door.
De gemeente nam zich voor om deze verkeersbewegingen te gaan tellen, dit heeft men gedaan,
maar dat heeft niet geleid tot maatregelen.
Vanwege de coronamaatregelen in het molengebied een tijdlang gesloten geweest.
Met de heropening van het molengebied is men met twee pendelbusjes gaan rijden.
De gemeente had in het begin van dit jaar zogenaamde gastheren op het molenpad gestationeerd
om de bezoekers te wijzen op de anderhalve meter afstand houden regel.
Zij deden dat op een innemende wijze.
Door het bestuur werd er voorgesteld om de pendelbusjes op IHC parkeerterrein te laten stoppen
om de passagiers de mogelijkheid te geven om Cafe De Klok te gaan bezoeken.
In juli werd er een enquete gehouden onder de bewoners over het vergunning parkeren.
In augustus heeft er een evaluatie plaatsgevonden over het vergunning parkeren in Kinderdijk.
Het was duidelijk dat de gemeente Alblasserdam op de West Kinderdijk niet controleerde op de 
aanwezigheid van een parkeervergunning.
Ook in Kinderdijk zelf bleek de controle minimaal.
De politie had al eerder aangegeven niet te gaan controleren op de parkeervergunningen.
Het parkeren op het IHC parkeerterrein bleef mogelijk in de weekeinden.
In september bleek dat de snelheid van het verkeer op de Molenstraat en Veerdam nog steeds te 
hoog was.
Men verwachtte hier een echte verbetering te gaan zien na de reconstructie van de Molenstraat.
Over het te hard rijden van vrachtwagens en landbouwvoertuigen zou de gemeente contact zoeken 
met de ondernemers met de vraag of men eventueel over een andere route zou kunnen gaan rijden.
Of dit gebeurt is was niet duidelijk.
Per 1 november 2021 was er een nieuwe aanbesteding voor de exploitatie van het Waterbus vervoer.
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Het streven was dat het parkeren bij de molens zou blijven voorbehouden aan invaliden en gezinnen
met kleine kinderen.
In december werden de resultaten van de enquete betreffende het vergunning parkeren bij de 
bewoners in de bus gedaan.

Leefbaarheid.

Tijdens de Kerstdagen van 2020 zijn er bij  de bewoners een presentje rondgebracht.
Het was de bedoeling dat er een lichtjes Kerstboom ter hoogte van Windkracht 4 geplaatst zou gaan 
worden,  dat is gebeurt.
In februari werd het duidelijk dat er meer bloembakken opgehangen zouden kunnen worden, men 
zocht nog naar de juiste plekken.
In april kwam de veldverlichting van de v.v. De Zwerver aan de orde, dit veroorzaakte overlast bij 
de omwonenden.
Een oplossing zou zijn om kappen om de verlichting aan te gaan brengen, waardoor de overvloed 
van verlichting richting de woningen beperkt zou kunnen worden.
Er werd nagedacht om meer bloembollen te gaan poten te gaan plante in het dijklichaam.
Over de afsluiting van de middelkade werd in de loop van het jaar niet meer gesproken, het 
Waterschap had al eerder laten weten hier niet voor te zijn.
In de zomer is een gesprek geweest met de voorzitter ven de voetbalvereniging over het kappen van
enkele woningen naast het veld.
Dit gebeurde in opdracht van de Woningstichting die eigenaar is van het terrein, omdat deze bomen 
een gevaar zouden kunnen opleveren voor personen.
Nu de bomen weg waren zou men dan een extra ballenvanger moeten gaan plaatsen, echter de 
financien van de voetbalvereniging zijn niet oneindig.
De afscherming van de veldverlichting was nog niet op orde gebracht.
Voor de installatie van de eventuele aan te brengen ledverlichting bleken de lichtmasten niet 
geschikt, men zou hier later nog op terug komen.
Door corona is van het 30 jarig jubileum van de belangenvereniging niets terecht gekomen.
Men hoopte in het 2022 deze viering alsnog te kunnen doen.
In december moest men constateren dat er in de afgelopen periode veel vernielingen werden 
aangericht.
Het leek een groepje te zijn die in de nachtelijke uren een vernielzuchtig rondje door Kinderdijk 
maakte.
Hierover zijn aangiften gedaan.
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Molengebied.

In het begin van dit verslagjaar was er naar aanleiding van een overleg van bestuursleden en 
vertegenwoordigers van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam.
Uit dit overleg werd duidelijk dat het afsluiten van de  middelkade nog niet in kannen  en kruiken 
was, het Waterschap was er geen voorstander van.
Het was niet duidelijk waar de grenzen zouden zijn van het af te sluiten gebied.
In de bestuursvergadering van februari gaf de heer Verloop een presentatie van Co design, waarin 
verschillende voorstellen waren verwerkt voor de de toekomstige invulling van de entree zone van 
het molengebied.
Er werd veel aandacht geschonken aan de beleving van het molengebied door de bezoekers, waar de
beleving van de bewoners niet aan de orde kwam.
Het leek er op dat men haast begon te maken met de ontwikkeling van de plannen voor het  entree
gebied.
Wat de plannen voor de invulling van het De Joode terrein waren nog niet duidelijk.
In de bestuursvergadering van april kwam naar voren dat het De Joode terrrein een parkachtige 
invulling zou moeten krijgen.
Het pand Windkracht 4 werd overbodig geacht en zou op termein afgebroken kunnen worden.
In de nieuwe plannen zouden er nog woningen gaan verdwijnen, waar het bestuur een tegenstander 
beslist niet voor was.
Bij het overzien van plannen vroeg men zich af of deze in belang zijn van leefbaarheid in 
Kinderdijk.
In mei werd duidelijk dat er inmiddels een nieuwe directeur voor de SWEK gevonden was, het ging
hier om de heer Van Steenbergen die de heer Van der Vlist zou gaan vervangen.
In de zomer was er overleg van bestuursleden met de heer Boulonois van De Klok.
De heer Boulonois was al eerder benaderd om zich te laten uitkopen.
Vanwege het rijden van de pendelbusjes rechtstreeks naar de molens ondervond men dat er 
aanzienlijk minder passanten aankwamen, wat tot minder omzet heeft geleid.
Hetzelfde gold voor Bakkerij stam.
Naar aanleiding van dit overleg heeft de voorzitter verschillende gesprekken gevoerd met 
gemeenteraadsleden, met als doel deze raadsleden van achtergrond informatie te voorzien.
Mede door aandrang vanuit de belangenvereniging werd er in de gemeenteraad een amendement 
aangenomen om de bewonersparticipatie te gaan vergroten.
Met het aantreden van de nieuwe directeur van de SWEK  heeft men kennis gemaakt met de heer 
Van Steenbergen.
Met het aanreden van de nieuwe directeur waren verschillende onderwerpen weer bespreekbaar.
De SWEK wilde zich gaan richten op het ontvangen van waardevolle bezoekers met een maximaal
aantal van 500.000.
In oktober was er weer een bespreking waarbij aanwezig waren vertegenwoordigers van de SWEK,
de molenbewoners en de belangenvereniging..
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.
De invulling van het De Joode terrein,  men stelde voor om dit voortaan het Pot terrein te gaan 
noemen.
Men dacht aan een historische rondgang door Kinderdijk buiten het molengebied.
De afbraak van de woningen achter Windkracht 4 werd niet meer zo noodzakelijk geacht.
Het restaurant Buena Vista zou zijn deze bestemming blijven behouden.
Over de entree van het molengebied moest de gemeenteraad in 2022 nog een besluit nemen.
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Dorpsagenda.

Al eerder had het bestuur het plan opgevat om te komen tot een dorpsagenda voor Kinderdijk.
In deze agenda zou worden opgenomen wat de bewoners van Kinderdijk zelf vinden hoe Kinderdijk
er in de toekomst eruit zou moeten gaan zien.
Er werd een project opgestart om daartoe te gaan komen en dat onder de bezielende leiding van 
iemand van buiten in dit geval mevrouw Van der Graaf.
Het aantal te bespreken onderwerpen werden samengevat in de volgende deelgebieden.
Opgroeien in Kinderdijk,  Wonen in Kinderdijk,  Uitstraling van Kinderdijk en Duurzaam 
Kinderdijk.
Deelnemers voor deze onderwerpen konden zich opgeven, de bijeenkomsten werden vanwege de 
coronamaatregelen digitaal gehouden.
De eerste sessie werd gehouden op 1 juni met als onderwerp, wonen en opgroeien in Kinderdijk.
De volgende sessie vond plaats op 9 juni  met als onderwerp, uitstraling van Kinderdijk.
De laatste sessie werd gehouden op 15 juni met als onderwerp, duurzaam Kinderdijk.
Na de vaste agendapunten van Algemene Ledenvergadering gehouden op 8 september volgde de 
behandeling van de dorpsagenda onder de leiding van mevrouw Van der Graaf.
De aanwezige leden werden uitgenodigd om hun ideeen op grote vellen papier te gaan schrijven
en dat naar aanleiding van de al eerder gehouden sessies,  hiervan werd een samenvatting gemaakt.
Dat heeft geleid tot een dorpsplan voor Kinderdijk voor de periode van 2021 tot 2031.
Het was de bedoeling dat men hiermee in 2022 aan de slag zou gaan.

Bakkerij.

In november werd duidelijk dat de familie Stam haar bedrijf dit jaar zou beeindigen.
Er was nog geen kandidaat om de zaak over te nemen.
Er werd nog intensief overlegd met de heer Gerard Stam over een eventuele doorstart van de 
bakkerij aan de Molenstraat, wat niet tot resultaat heeft geleid.
Vanuit het bestuur werd een actie georganiseerd om het afscheid van de familie Stam niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan.
Door de bestuursleden werd een inzamelingsactie gehouden onder de bewoners, wat een meer dan 
aanzienlijk resultaat heeft gehad.
Van dit bedrag werden diverse geschenken gekocht.
Op vrijdag 10 december werden deze geschenken aan de familie overhandigd in de speeltuin met 
een toespraak van de secretaris.
Voor de familie Stam was het een emotionele gebeurtenis.
In december heeft de heer Klapwijk stappen ondernomen om te komen tot een doorstart van de 
bakkerij in Kinderdijk.
Het lag in de bedoeling om de winkel open te houden.
De exploitatie zou uitgevoerd gaan worden door een stichting met de naam
Ons Dagelijks Brood.
Er werd driftig gewerkt in het bijeenbrengen van de financiele middelen voor de doorstart, en 
gezocht naar andere partij die het zou willen gaan kopen.
Er had zich al een jongen bakker gemeld die graag zou willen beginnen.
Op de laatste dag van dit verslagjaar 31 december werd duidelijk welke partij de bakkerij zou gaan 
kopen en de bakkerij zou gaan verhuren aan de stichting.


