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Voorwoord voorzitter

Het jaar 2011 stond vooral in het teken van de economische crisis. Ook al merken wij hier in onze
portemonnee misschien nu nog niet zoveel van, de kranten staan er bol van en ook op televisie is het
regelmatig onderwerp van gesprek. Kinderdijk lijdt gelukkig nog niet zichtbaar onder de crisis, maar bij
sommige gemeentes wordt al wel duidelijk dat de komende jaren de hand op de knip gaat en voorzieningen
onder druk kunnen komen te staan.
Juist in zo’n periode is een vereniging als de onze belangrijk, om op te komen voor de inwoners en om te
zorgen dat de leefbaarheid in ons dorp gewaarborgd blijft. Een goed overleg met diverse bestuursorganen is
dan onmisbaar en zorgt voor wederzijds begrip en vertrouwen. Of het nu gaat om een kapotte lantarenpaal,
een fietspad dat helaas ook gebruikt wordt door jakkerende bromfietsen, de drukte op de dijk,
parkeerproblemen in het toeristenseizoen of de toestand van de diversen watergangen rondom ons dorp, de
belangenvereniging zit door haar jarenlange bestaan inmiddels overal aan tafel en heeft daardoor de
mogelijkheid om overal over mee te praten.
Kinderdijk hoort weliswaar bij Nieuw-Lekkerland, maar is door haar ligging toch wat gescheiden van de rest
van het dorp en dreigt daardoor weleens vergeten te worden. De belangenvereniging waakt ervoor dat dat
niet gebeurt en dat ook in onze dorpskern alles zoveel mogelijk op orde is. De inwoners van Kinderdijk
hebben daarbij echter ook een belangrijke taak. Het bestuur van de belangenvereniging heeft uw inbreng
nodig om te weten wat er speelt en wil ook graag van u horen wat wij in uw ogen nog meer zouden kunnen
doen. Uw opmerkingen tijdens de jaarvergadering of schriftelijk bij het secretariaat zijn dan ook van harte
welkom! Een verenging bestaat slechts bij de gratie van haar leden, zonder dat heeft zij geen bestaansrecht.
Ik hoop dat 2012 voor Kinderdijk in ieder geval geen diepe crisis brengt. Maar mocht dit wel het geval zijn,
laten wij ons er dan samen doorheen proberen te slaan. Kinderdijk is maar een klein dorp, maar wel één met
een hechte gemeenschap. Dus zie je een probleem of iemand die ergens hulp bij nodig heeft, steek je hand
dan uit en help. Zo doen we dat in een dorp, toch? De samenleving verhardt helaas snel om ons heen,
hopelijk kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat dat hier niet gebeurt en dat Kinderdijk ook in de
toekomst een leefbaar dorp blijft !

Johan Velthuizen
Interim voorzitter
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Inleiding
Het verslagjaar 2011 stond in het teken van de aanleg van het fietspad.
In de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstond er behoefte aan een veilige route voor fietsers naar NieuwLekkerland en weer terug, in het bijzonder voor de schoolkinderen door het sluiten van de school in
Kinderdijk. De mogelijkheid was (en is) groot dat men op de Schoordijk van de sokken gereden wordt door
het autoverkeer.
De Belangenvereniging werd in 1998 benaderd door bewoners om een enquête te houden onder de
bewoners van Kinderdijk over de wenselijkheid van de aanleg van een fietspad. In november 1998 werd
deze enquête gehouden. Er werden 240 formulieren opgehaald en er bleek brede steun te zijn voor de
aanleg van een fietspad. De enquête en de uitkomst daarvan werden in 1999 aan het gemeentebestuur
aangeboden. Helaas werd het daarna een hele tijd stil rond dit onderwerp.
Echter in 2011 werd er uiteindelijk een groot gedeelte van het fietspad aangelegd. Jammer genoeg moest
uitgerekend dat gedeelte waar het 1998 allemaal om begonnen was nog even wachten. Het traject
Schoordijk (Kinderdijk-Nieuw-Lekkerland) zal in combinatie met de geplande dijkversterking in de komende
jaren worden uitgevoerd.
Om de Molenstraat een wat vriendelijker aanblik te geven werden op verzoek van de Belangenvereniging
twintig halve bloemschalen opgehangen op de Molenstraat en de Schansweg. De bakken dienden door de
bewoners te worden onderhouden. Na te zijn opgehangen bleek dit voor dit jaar in ieder geval geen
probleem te zijn, omdat de natuur zelf de bewatering van de bloembakken ter hand heeft genomen.
Op 7 oktober 2011 was er weer de jaarlijkse wijkschouw door de Gemeente. Er werden 10 punten genoteerd
en enkele zaken werden in korte tijd gerealiseerd. De wijkschouw moest helaas voortijdig worden
afgebroken omdat de hemelsluizen werden geopend en de aanwezigen in korte tijd tot hun hemd nat waren
geworden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reclamebord glasvezelkabel (laten) verwijderen in de bocht ter hoogte van Molenstraat 80. (afgehandeld)
Bult in asfalt ter hoogte van Molenstraat 80 egaliseren (afgehandeld)
Trottoir ter hoogte van Molenstraat 153 minder gebold herstraten (afgehandeld)
Betonpaal ter hoogte van Molenstraat 224 rechtzetten (afgehandeld)
Extra hondenpoepbak of bestaande hondenpoepbak aan begin fietsstraat verplaatsen naar overgang zwart naar
rood fietspad gezien vanaf de dijk (afgehandeld)
Bord “spelende kinderen” plaatsen onder bord fietspad (afgehandeld)
Alternatief inrichting toegang wandelpad Veerdijk. ( tourniquet?) (in behandeling)
Botsinggevaar fietsers/auto aan begin fietsstraat, eenrichtingsverkeer mogelijk?
Stopcontacten om de 3 lantaarnpalen bij nieuwe fietspad Alblasserdam-Kinderdijk (???)
Wordt er een hekwerk geplaatst bij/op de schanskorven langs het fietspad Alblasserdam Kinderdijk? (afgehandeld)

Ook werd er in dit verslagjaar aandacht gevraagd voor de verregaande verlanding van de Hoge Boezem van
de Nederwaard. Er werd door het Waterschap een informatiemiddag gehouden over dit onderwerp in het
J.U. Smit Gemaal. De Vereniging Natuurgenot was al eerder betrokken bij dit onderwerp.
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Bestuursactiviteiten
Het bestuur van de Belangenvereniging heeft in het afgelopen jaar zeven keer vergaderd, naast de
Algemene Ledenvergadering die op 16 februari 2011 is gehouden.
Mevrouw Guldemond en de heren Appeldoorn, Koesveld en Nobel namen afscheid van het bestuur. Nieuwe
kandidaten voor het bestuur waren mevrouw Bakker, mevrouw Wiffers, de heer Van den Bergen en de heer
Den Boef. Deze kandidaten werden tijdens de algemene ledenvergadering in het bestuur verkozen.
De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
De heer Velthuizen

interim 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)
Verschillende bestuursleden zijn bij de volgende bijeenkomsten aanwezig geweest:
27 januari

Overleg Gemeentebestuur

10 maart

Klankbordgroep Dijklint

16 mei

Verkeersproblematiek Veerdam

19 mei

Overleg met Voetbalvereniging De Zwerver

22 juni

Verkeersproblematiek Veerdam

20 september

Overleg Gemeentebestuur

7 oktober

Wijkschouw

1 november

Informatiemiddag Hoge Boezem Nederwaard

4 november

Opening fietspad

10 november

Overleg Voetbalvereniging De Zwerver
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Overleg Voetbalvereniging De Zwerver
Aanleiding voor het overleg met de Voetbalvereniging waren enkele onregelmatigheden, zowel op Sportpark
De Schans als daarbuiten.
Zo werd er misbruik gemaakt van de geluidsinstallatie in de nachtelijke uren en werd er op het voetbalterrein
en daarbuiten vuurwerk afgestoken. Op zaterdag 14 mei was er een vechtpartij, als gevolg waarvan er
iemand naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Ook werd er weer regelmatig gebruik gemaakt van het
ballenpoortje aan de Lekwegzijde en was er sprake van overlast bij de viering van carnaval in de kantine.
Al deze voorvallen hebben overlast bij de omwonenden veroorzaakt, reden voor het bestuur van de
Belangenvereniging om hierover overleg te voeren met het bestuur van de Voetbalvereniging. Bij dit overleg
zijn ook twee politiefunctionarissen aanwezig geweest.
De voorzitter van de Voetbalvereniging, de heer Van Bockel, kon over de verschillende onregelmatigheden
het volgende mededelen.
Het vuurwerk incident was inmiddels binnen de verenging gesust en de leden van de Voetbalvereniging
zouden benaderd worden over de regels bij het gebruik van vuurwerk.
Naar aanleiding van de vechtpartij op 14 mei zouden de regels worden aangescherpt omtrent de
sluitingstijden van de kantine. Om 19.30 uur zal er een laatste ronde worden geschonken en uiterlijk om
20.00 uur moet de kantine worden gesloten. Er zou met de elftalleiders worden gesproken over de
aanscherping van de regels. Ook het gebruik van het ballenpoortje aan de Lekwegzijde zou beperkt gaan
worden.
Verder werd er afgesproken dat bij feesten de omwonenden geïnformeerd worden en dat deze feesten ook
bij de politie gemeld zullen worden.
Het overleg werd door alle partijen als positief ervaren, daarom is besloten voortaan twee maal per jaar bij
elkaar te komen.
In de tweede bijeenkomst kon de heer Van Bockel melden dat men erin geslaagd was om de kantine om
20.00 uur te sluiten. De politie had de sleutels van de kantine nog niet overhandigd gekregen.
De voetbalvereniging heeft besloten het hekwerk rond het sportpark te renoveren. Ook het straatwerk zal
worden aangepakt. Omdat het huurcontract van de vereniging bij de Woningbouwvereniging doorloopt is
deze investering verantwoord. De Woningbouwvereniging zal aan deze renovatie meewerken.
Vanwege de reconstructie van de Veerdam werd er nagedacht over verplaatsing van de fietsenstalling.
Hierover was aan het eind van dit verslagjaar echter nog geen duidelijkheid.
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Aanleg fietspad
Het verslagjaar 2011 stond in het teken van de aanleg van het fietspad tussen Alblasserdam en NieuwLekkerland en in april werd daadwerkelijk gestart met de aanleg daarvan.
Aan de dijkzijde van de speeltuin werd een betonwand aangebracht, deze werd later op verzoek van het
Speeltuincomité weer gedeeltelijk verwijderd.
In combinatie met de aanleg van het fietspad werd de bestrating van de Lekweg grondig onderhanden
genomen. De Lekweg zou uiteindelijk de status van fietsstraat krijgen.
In april moest men constateren dat de communicatie tussen Gemeente en bewoners te wensen overliet. Het
contact met de aannemer was wel goed te noemen.
In juni vorderden de werkzaamheden gestaag. Helaas bleek al snel dat ook groepen wielrenners graag
gebruik maakten van het fietspad, maar daarbij hun snelheid niet aanpasten en in volle vaart de Lekweg
opreden. Men vroeg zich af welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om dit gedrag tegen te
gaan. In overleg met de Gemeente werd voorgesteld een bord te plaatsen waarop gewaarschuwd wordt voor
overstekende kinderen. Dit bord is inmiddels geplaatst.
Aan de Molenstraat en de West-Kinderdijk waren twee gedeelten van het fietspad aangelegd die direct
grensden aan de rijweg. Langs deze delen van het fietspad was er sprake van een steile wand, waardoor
gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Men heeft daarom verzocht hier een afschermend hek te
plaatsen ter bevordering van de veiligheid. Deze hekken zijn inmiddels geplaatst.
In het najaar werd het fietspad vanaf Alblasserdam tot aan de sluizen in Kinderdijk opgeleverd. Dit gedeelte
is op 4 november in aanwezigheid van diverse genodigden feestelijk geopend.
Het gedeelte van Kinderdijk naar Nieuw-Lekkerland moet nog gerealiseerd worden, dit zal gebeuren in
combinatie met de geplande dijkversterking aldaar.
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Verkeersproblematiek Veerdam
In dit verslagjaar zijn twee bijeenkomsten gehouden over de verkeersproblematiek op de Veerdam.
Bij deze bijeenkomsten waren naast de bewoners en bestuursleden van de Belangenvereniging ook de
wethouder de heer Hoogendoorn en enkele ambtenaren van de Gemeente Nieuw-Lekkerland aanwezig.
In de eerste bijeenkomst werden drie varianten met oplossingen voor de problematiek gepresenteerd. De
derde variant was al eerder uitgewerkt door een oud-bestuurslid van de Belangenvereniging, de heer Nobel.
De Gemeente had nog geen voorkeur voor een variant maar één en ander zou ook afhangen van de
financiële mogelijkheden.
De bewoners brachten verschillende zaken naar voren. Er was veel schade aan geparkeerde auto’s
geweest. De Veerdam zou te smal zijn voor parkeren aldaar. De straat zou eigenlijk verbreed moeten
worden en het trottoir zou drie meter breed moeten worden. Het verbreden van de straat zou kunnen leiden
tot hogere snelheid van het verkeer.
De wethouder kwam met verschillende oplossingen. Een oplossing voor de opstoppingen voor het veer zou
een dubbele opstelstrook bij de pont kunnen zijn. Er zou een voorsorteerstrook op de Molenstraat
gerealiseerd kunnen worden. Het passeren van landbouwvoertuigen op de Veerdam is hinderlijk, maar
helaas onvermijdelijk. Het asfalteren van het wegdek op de Veerdam zou het schokken en schudden, wat
schade kan opleveren aan de woningen, kunnen beperken. Men zou in de spits met twee ponten kunnen
gaan varen.
De al eerder naar voren gebrachte oplossing om het veer naar elders te verplaatsen werd niet haalbaar
geacht. Het lag in de bedoeling om te starten met de werkzaamheden in 2012, echter dit zou afhankelijk zijn
van de voortgang van de ontwerpfase.
De meeste bewoners hadden een voorkeur voor variant twee. Er werd echter wel opgemerkt dat het
Waterschap ook haar medewerking aan de plannen diende te verlenen.
In de tweede bijeenkomst werd het middelste gedeelte van de Veerdam behandeld.
Betreffende de eerste variant zou het parkeren op de Veerdam een natuurlijke snelheidsbeperking kunnen
zijn.
Het plan lag er om aan de overzijde van de Veerdamsloot parkeerplaatsen aan te leggen. Aan het einde van
de Veerdam zouden zes extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden.
Het Waterschap had al eerder te kennen gegeven een voorkeur voor de tweede variant te hebben. De weg
langs de parkeerplaatsen aan de overzijde van de sloot zal geen doorgaande weg worden maar een
parkeerweg.
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In de tweede variant zullen er zestien parkeerplaatsen op de Veerdam blijven.
Er werd voorgesteld om een bruggetje over de Veerdamsloot aan te leggen, maar het hoogteverschil tussen
de beide uiteinden zou een bezwaar kunnen zijn.
Er werd een voorstel gepresenteerd waarin het trottoir voor de woningen twee meter breed zou moeten
worden, met daarbij parkeervakken van twee meter breed en een rijbaan van vijf meter breed. Bij de sloppen
tussen de woonblokken zou het trottoir uitgebouwd moeten worden.
De inrichting van de Veerdam zou het inrijden van het vrachtverkeer moeten ontmoedigen, een algemeen
verbod voor het vrachtverkeer werd bepleit. De rijrichting voor de Lekweg zou omgedraaid moeten worden.
Men vroeg zich af of de parkeerplaatsen bij het veer openbaar zijn.
Het eventueel laten verdwijnen van de fietsenstalling voor de aanleg van meer parkeerplaatsen moet
mogelijk blijven.
Om duidelijkheid te krijgen werd aan de bewoners gevraagd wie voor het parkeren op de Veerdam is, en wie
daar tegen is. Een kleine meerderheid van de aanwezige bewoners was voor het parkeren op de Veerdam.
Tot slot van de bijeenkomst werden de volgende zaken op een rijtje gezet.
Eerst zou er een studie worden verricht naar de juiste vorm van de aansluiting van de Veerdam op de
Molenstraat.
Er zou met de Voetbalvereniging overlegd moeten worden wat er met de fietsenstalling zou moeten
gebeuren.
Er zou nagedacht moeten worden over het nut en de noodzaak van het veranderen van de rijrichting van de
Lekweg.
De mogelijkheid van de aanleg van een dubbele opstelstrook bij het veer zou worden onderzocht.
De wethouder hoopte in oktober van dit verslagjaar nog een bijeenkomst te houden, dat is er echter niet van
gekomen.
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Camperproblematiek
In de afgelopen tijd moest men constateren dat er steeds meer toeristen met campers het molengebied
bezoeken. Maar voor het parkeren van campers was eigenlijk geen goede plaats voorhanden. De SWEK en
de Gemeente Alblasserdam hadden al eerder overleg gevoerd over deze problematiek.
Vanuit de Belangenvereniging was al eerder het plan naar voren gebracht om het Mercon-terrein te gaan
gebruiken als parkeerplaats voor campers. Ook overnachten zou tot de mogelijkheid moeten gaan horen.
Daarvoor dienden echter wel voorzieningen aangebracht te worden.
In de afgelopen zomer werd er een standplaats voor campers ingericht en gebruikt op het Mercon-terrein.
In september moest men constateren dat de camperstandplaats financieel geen succes was geworden. De
gemeenten Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland moesten er geld bijleggen. Er werd op aangedrongen dat er
meer verbaliserend moest worden opgetreden tegen foutparkeren van campers, zeker nu er een alternatieve
standplaats voorhanden was.
In de toekomst moeten de plannen van de Gemeente Alblasserdam voor Haven-Zuid de uiteindelijke
oplossing brengen voor de parkeerproblematiek. Het is dan uiteindelijk de bedoeling om toeristen daar te
laten parkeren en via boten verder naar Kinderdijk te vervoeren, waardoor de parkeerproblematiek in
Kinderdijk aanmerkelijk zou moeten verminderen.
Het lag in de bedoeling om in januari 2012 een evaluatie te gaan houden over de camperproblematiek.
Bij deze evaluatie zullen de gemeenten Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, de politie, het SWEK en de
belangenvereniging betrokken gaan worden.
Het uitgangspunt zal hierbij zijn om in 2012 de mogelijkheid om op het Mercon terrein te parkeren voort te
zetten in de perioden van Hemelvaartsdag Pinksteren en in de maanden juli tot augustus.
Koetsenoverlast
In de afgelopen tijd werden er door een koetsenbedrijf in Alblasserdam rondritten gehouden over de
Molenstraat richting de molens. Doordat deze koetsen niet tot het snelverkeer behoren, vertraagde hun
aanwezigheid het verkeer op de dijk. Achter deze koetsen ontstond dan een flinke file en dit leidde
regelmatig tot onverantwoord inhalen, met alle gevaren van dien.
Op een zeker moment waren er drie koetsen gelijktijdig op de dijk, wat dan weer tot een verkeersopstopping
leidde. Niet alleen dat veroorzaakte overlast, ook de achtergelaten paardenpoep werd door de koetsiers niet
opgeruimd.
Het bestuur heeft bij de Gemeente geïnformeerd of voor rijden op de dijk met deze koetsen een vergunning
nodig zou zijn. Dat bleek niet het geval te zijn.
De Gemeente stond op het standpunt dat het rijden van de koetsen tijdens de Molenmarkt wel passend was.
Het bestuur kon zich hier wel in vinden, maar om de koetsen in de spits over de dijk te laten rijden is bepaald
niet goed te vinden.
De wethouder, de heer Hoogendoorn, beloofde met de koetsen ondernemer te gaan praten. Ook de
Gemeente Alblasserdam zal hierin betrokken worden.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2010

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 maart 2010 in Partycentrum De Klok te
Kinderdijk.
Er zijn 39 leden aanwezig.
Als gasten zijn aanwezig: de wethouder de heer Ozdere en vertegenwoordigers van de PVDA, het
CDA, de Christen Unie, het wijkoverleg en de Woningbouwvereniging.
Opening
De voorzitter, de heer Appeldoorn, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Het is een bijzondere vergadering, want de vereniging bestaat dit jaar 20 jaar.
De voorzitter meldt verschillende afmeldingen, waaronder de vertegenwoordiger van de VVD.
Er zijn in deze vergadering foto’s te bezichtigen van Kinderdijk in de jaren ’80 van de vorige eeuw, zij
geven een beeld van Kinderdijk voor de dijkverzwaring en voor de oprichting van de
Belangenvereniging.
Ook valt er te melden dat het ledenaantal is gegroeid naar 170 huishoudens.
Er zijn twee leden overleden, namelijk de heren Stam en Hoek.
Goedkeuring notulen
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, gehouden op 4 maart 2009, worden
onveranderd goedgekeurd en getekend.
Verslag activiteiten 2009
De voorzitter geeft een samenvatting van de activiteiten die er zijn geweest in het afgelopen jaar 2009.
Het bestuur is in overleg geweest met verschillende instanties.
Ook is verscheidene malen overleg geweest in het kader van het dorpsplan voor Kinderdijk.
Er waren twee werkgroepen werkzaam, namelijk de werkgroep Parkeer en Verkeer, en de werkgroep
Leven en Wonen.
Verder werd de fusie van de Belangenvereniging en het speeltuincomité een feit.
Ook was er wederom weer sprake van een dijkverzwaring die echter voor deze keer geheel aan
Kinderdijk voorbij zal gaan.
Schoordijk zal wel onder handen genomen gaan worden.
Verslag activiteiten
Er was sprake van een taakverdeling binnen het bestuur. De voorzitter heeft de vergaderingen van de
werkgroepen voorgezeten.
De heer Koesveld heeft zich bezig gehouden met die zaken die verband hielden met de gemeente.
De heer Velthuizen heeft de bijeenkomsten van de klankbordgroep van het SWEK bezocht.
Tot slot van dit betoog roept de voorzitter diegene op die alsnog in één van de werkgroepen plaats
zouden willen nemen zich alsnog te melden.
Jaarverslag speeltuin 2009
De heer Klapwijk doet verslag van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in en rondom de
speeltuin.
De reconstructie van de speeltuin werd in het afgelopen jaar 2009 afgerond.
De financiering van de reconstructie is voorspoedig verlopen
Men overwoog om een nieuwe grasmaaier aan te schaffen omdat de bijdrage voor het maaien van de
gemeente nogal aan de schrale kant was.
Toch kan men constateren dat het jaar 2009 een succesvol jaar is geweest.
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Financieel jaarverslag 2009
Over dit verslag worden verder geen vragen gesteld.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie deelt schriftelijk mee dat de penningen netjes waren bijgehouden en
verantwoord.
De nieuwe kascontrolecommissie zal wederom bestaan uit mevrouw Advocaat en de heer Bakker.
Bestuursverkiezing
Mevrouw Van Wingerden is aftredend en niet herkiesbaar.
De heer Appeldoorn is aftredend en wel herkiesbaar.
De heer Erkelens heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur.
De heer Erkelens wordt per acclamatie verkozen in het bestuur.
Ook de heer Appeldoorn wordt herkozen in het bestuur.
De voorzitter staat even stil bij het afscheid van mevrouw Van Wingerden. Zij is al vanaf de oprichting
van de vereniging lid en vanaf 2003 bestuurslid. De voorzitter bedankt haar en zet haar in de bloemen.
Hierna maakt de voorzitter zijn aftreden bekend als voorzitter en hij geeft het stokje door aan de heer
Koesveld als de nieuwe voorzitter, hijzelf zal in de komende bestuursperiode het vice voorzitterschap
op zich nemen.
Fusie
Het nieuwe Huishoudelijk Regelement voor de speeltuin wordt ten overstaan van de vergadering
ondertekend door: namens het speeltuincomité de heer Klapwijk en namens de Belangenvereniging
de heer Appeldoorn.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Omdat de voorzitter vermoedt dat de meeste vragen zullen gaan over de verkeersproblematiek in
Kinderdijk geeft hij een opsomming van oplossingen die in de werkgroep Parkeer en Verkeer naar
voren zijn gebracht. De voorzitter is van mening dat de politiek nu aan zet is. Er worden geen
oplossingen verwacht die op korte termijn gerealiseerd zullen worden, daarvoor is de problematiek te
complex.
Er wordt opgemerkt dat als er zich iets voordoet op bijvoorbeeld De Brienennoordbrug en daardoor
een file op de Molenstraat ontstaat richting het veer, er niemand is die aldaar het verkeer in goede
banen gaat leiden?
Dit is niet het geval, het voldoende inzetten van verkeersregelaars is dan afhankelijk van de capaciteit
die op dat moment voorhanden is.
Zijn er inmiddels oplossingen bedacht die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden op de
Veerdam?
Die zijn er niet.
Zou het niet zinvol zijn om het aantal bezoekers van de molens te gaan tellen in het komende
seizoen?
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Het voornaamste knelpunt voor het verkeer in Kinderdijk ligt op de Veerdam.
Een oplossing voor de Veerdam zou kunnen zijn een 3e rijstrook die als opstelstrook zou kunnen gaan
dienen.
Als men erin zou slagen de problemen op de Veerdam op te lossen zou dat een aanzuigende werking
kunnen gaan hebben op het verkeer aldaar.
De heer Breedveld van het CDA reageert op de opmerkingen over het verkeer.
In het coalitieberaad is het verkeer in Kinderdijk een onderwerp van gesprek.
Het eventueel verplaatsen van het veer naar het oosten is al aan de orde geweest, dit heeft echter ook
consequenties voor de overzijde van de Lek.
De verkeersproblematiek wordt al sedert 2007 onder de aandacht gebracht door het CDA, het blijkt
echter niet eenvoudig te zijn.
Het fietspad naar Nieuw-Lekkerland zal in 2015 worden aangelegd.
Verder wordt er opgemerkt dat er een enquête is gehouden onder de gebruikers van het veer.
Hier wordt de vraag gesteld waar zij vandaan komen en waar zij heen gaan.
Een lid merkt op dat dit niet het juiste moment is voor deze enquête, door de economische crisis is het
beroepsvervoer een stuk minder.
Er is inmiddels een woud van verkeersborden ontstaan wat het onoverzichtelijker maakt.
Als een bord omver wordt gereden wordt het niet meer overeind gezet en het bord wordt niet meer
gemist.
Het aanbrengen van verkeersdrempels wordt algemeen niet wenselijk meer geacht.
Het SWEK gaat niet meer voor meer bezoekers maar men gaat voor meer kwaliteit van het gebodene.
Wat gebeurt er met de uitkomsten van de diverse tellingen?
Dat is inderdaad de vraag.
Men kan constateren dat er tegenwoordig meer overleg is tussen de gemeenten Nieuw-Lekkerland en
Alblasserdam.
Kan men na de fusie van de huidige gemeenten nog in het dorp terecht voor zaken zoals paspoorten?
De wethouder, de heer Ozdere, meldt dat het loket in het gemeentehuis gehandhaafd blijft tot 1 juli
2010, dat brengt echter extra kosten met zich mee, daarom wordt er gezocht naar nieuwe
oplossingen, eventueel een mobiel loket.
Er volgt een korte pauze.
Na deze pauze wordt er door de heer Schouten een presentatie gegeven over de molens in de
omtrek.
Na deze presentatie overhandigt de heer Appeldoorn de nieuwe voorzittershamer aan de nieuwe
voorzitter, de heer Koesveld.
Hierna sluit hij onder dankzegging de vergadering.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 16 februari 2011 in Partycentrum De Klok
te Kinderdijk.
Er zijn 44 leden aanwezig.
Ook zijn er vertegenwoordigers aanwezig namens de Christen Unie, de PVDA en het CDA.
Verhinderd zijn met kennisgeving:
De heren Laman, Vet en Bosch.
Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer Appeldoorn.
Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, gehouden op 17 maart 2010.
Door een fout zijn de notulen van deze vergadering niet in het jaarboekje opgenomen.
Daardoor hebben de leden deze notulen voor de vergadering niet in kunnen zien zodat deze niet
goedgekeurd kunnen worden.
Deze notulen zullen in de volgende ledenvergadering aan de orde worden gesteld.
De voorzitter neemt echter de notulen globaal door.
De voorzitter legt uit dat de nieuwe voorzitter, de heer Koesveld, vanwege gezondheidsredenen zijn
functie neer heeft moeten leggen.
Daarom zit de heer Appeldoorn nog eenmaal deze vergadering voor.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie deelt schriftelijk mee dat zij de financiële administratie hebben
gecontroleerd en in orde hebben bevonden.
Verkiezing kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de heren Bakker en Appeldoorn. Voor de heer
Bakker zal dit de laatste termijn zijn.
Lopende zaken
Fietspad
De aangebrachte betonwand bij de speeltuin zal gedeeltelijk worden vervangen en alleen blijven staan
waar dat noodzakelijk is.
Ook de kabelbaan in de speeltuin zal worden verplaatst en daarna zal de dijktalud worden
doorgetrokken.
Het één en ander zal in onderleg met de gemeente worden uitgevoerd.
De start van de werkzaamheden aan het fietspad aan de dijk wordt verwacht in de maand april van dit
jaar.
Ook de werkzaamheden aan de Lekweg zullen in dit jaar worden hervat.
Bloembakken
Er zullen 20 halve bloemschalen worden aangebracht aan de lantaarnpalen op de Molenstraat vanaf
de Smitweg tot aan de sluizen.
Deze bloembakken dienen door de bewoners te worden verzorgd.
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Parkeeroverlast campers
Er is inmiddels overleg gevoerd met de gemeente en het SWEK over de parkeeroverlast.
De oplossing voor het probleem ligt op het MERCON-terrein.
De toezegging is gegeven dat op dit terrein de eerste 3 jaar niet gebouwd zal gaan worden.
Men is het in principe eens met de huurprijs die voor het gebruik van het terrein gevraagd zal worden.
Speeltuin
De lampionnenoptocht zal worden gehouden op 25 maart. Op 17 juni zal het tentenkamp worden
gehouden, en de molenmarkt zal plaatsvinden op 9 september a.s.
Het project gevelmolen loopt aardig.
Er wordt gevraagd: of er meerdere typen gevelmolens verkrijgbaar zijn?
Deze zijn niet voorhanden.
Rond april wordt verwacht dat de gevelmolenverlichting een feit zal zijn.
Financiën
Er zijn nog steeds contributie achterstanden.
Er wordt aangedrongen om de achterstallige contributie aan huis op te halen.
Mevrouw Van Dieren doet dit al reeds enige tijd.
Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Jan Koesveld
Jacco Appeldoorn
Adrie Nobel
Barbara Guldemond
Aftredend en herkiesbaar is:
Jannie van Dieren
Kandidaten voor het bestuur zijn:
Martin den Boef
Pieter van den Bergen
Linda Wiffers
Els Bakker
Er wordt schriftelijk gestemd.
De voorzitter leest de stembriefjes voor en 3 leden turven de aantallen.
Er worden 44 stemmen uitgebracht.
De uitslag is als volgt:
Martin den Boef
Pieter van den Bergen
Linda Wiffers
Els Bakker

34 voor
38 voor
38 voor
40 voor

10 tegen
6 tegen
6 tegen
4 tegen

Alle kandidaten worden in het bestuur verkozen.
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Rondvraag
Dat er 5 bestuursleden tegelijkertijd aftreden gaat in tegen de statuten, waarom is dit toch gebeurd?
Het is niet anders, verschillende bestuursleden hadden al eerder aangegeven te willen stoppen. Men
kan iemand niet dwingen om in het bestuur zitting te blijven houden.
Het is weer zover dat het parkeren van IHC weer naar de Veerdam verplaatst is.
Na de rondvraag volgt een pauze.
Na de pauze geeft de heer C. Stam een presentatie over Kinderdijk in oorlogstijd.
Hierna wordt er afscheid genomen van de aftredende bestuursleden. Zij krijgen allen een kleine
attentie.
Hierna wordt de vergadering gesloten.
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Inkomsten/uitgaven overzicht 2011
Bankkosten Januari
Bestuursvergadering 19/1
Bankkosten februari
Printkosten jaarverslag
KvK jaarbijdrage
Contributie (JvD)
Jaarvergadering 2011
3x bon Primera € 15.ZHVKK
1x boeket bloemen
Bankkosten maart
Bestuursvergadering 16/3
Bankkosten april
Bestuursvergadering 8/6 (contant)
Contributie (JvD)
Kosten rekening ING Q3 2011
Bestuursvergadering 7/9
Contributie (JvD)
Contributie 2010/2011
Contributie 2010/2011
Speeltuin, 2010 vergaderingen
Kosten rekening ING Q4 2011
Bestuursvergadering 26/10
Bestuursvergadering 7/12
Contributie (JvD)
Saldo per 31 december 2011
Lidmaatschap ZHVKK 2010
Kosten 2010 Vergaderingen Keet speeltuin
Saldo 2011 (gecorrigeerd voor kosten 2010)

Inkomsten/uitgaven BVK 2011
Contributies
Marktopbrengst
Bankkosten
Bestuursvergaderingen
Jaarvergadering
Administratie e.d.
'Bedankjes'
Lidmaatschappen
Opbrengsten/uitgaven (voorgaande jaren)
Totaal

nr

Datum

1

17-1-2011
19-1-2011

2
3
4

2-2-2011
4-2-2011

Uitgaven

Inkomsten

2,45
20,00
2,45
32,13
26,64
155,70

9

16-2-2011
16-2-2011
12-2-2011
16-2-2011
5-3-2011
16-3-2011

10

27-4-2011

5
6
7
8

5-4-2011

331,90
45,00
50,00
15,00
2,45
41,60
2,45
32,70

27-4-2011
13-7-2011
11

7-9-2011

110,00
3,75
36,80

7-9-2011

210,00

12-9-2011

10,00

19-9-2011
6-10-2011

10,00
100,00

19-10-2011

3,75

12

26-10-2011

29,10

13

7-12-2011

36,90

7-12-2011

200,00
815,07

695,70

25,00
100,00
690,07

695,70

2011
Uitgaven Inkomsten
675,70

Correctie inkomsten Advertenties Boekje
Gecorrigeerd Bank/kas saldo

2009

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

500,00

30,00

742,50

48,40

92,20

17,30

26,95

26,95

197,10

208,70

230,40

331,90

338,20

299,95

58,77

26,14

39,39

60,00

125,00

25,00

25,00

125,00

20,00

815,07

695,70

31-12-2011 31-12-2010

Saldo Bank
Saldo Kas

2010
Uitgaven

509,28

212,45

311,25
820,53
380,00

357,45
569,90

440,53

569,90

724,99

548,40

651,69

834,70

