
Jaarverslag 2010



Voorwoord

Tot slot………………..

Een intro voor de jaarvergadering beginnen met tot slot, is dat niet wat merkwaardig? Het 
is maar hoe u het bekijkt want het was een merkwaardig jaar, zeker wat betreft het 
voorzitterschap betreft. Ja, inderdaad, dit voorwoord is geschreven door de scheidend 
voorzitter van vorig jaar, die na een paar maanden terug is gekomen vanwege ziekte van 
de nieuwe voorzitter maar nu al voor het einde van het verslagjaar al zijn activiteiten heeft 
beëindigd vanwege gewijzigde werkomstandigheden die momenteel veel tijd en energie 
kosten. Hierdoor kan ik de belangenvereniging niet de aandacht geven die het verdiende. 
Dat is jammer, maar het is helaas niet anders. Aan de andere kant ben ik blij dat ik de 
knoop doorgehakt heb om het niet half te blijven doen.  Ook omdat we 2 dagen voor kerst 
ook nog eens te maken hadden met een onverwachte gezinsuitbreiding. (ja, dat kan ,  in  
pleegzorgland is niets onmogelijk). En zo’n klein hummeltje vraagt ook weer tijd en 
aandacht.

 Dus, een tot slot…….. de belangenvereniging is dringend op zoek naar uitbreiding van 
het bestuur. Alles om ons heen (gemeentelijke herindeling, meer toerisme, meer 
verkeersbewegingen, fietspaden) beweegt en het is zaak dat we daar gewoon een dikke 
vinger aan de pols (of zoals u wilt: in de pap) blijven houden zodat wij als Kinderdijkers 
straks niet de boot missen en te maken krijgen met iets wat we niet wisten of niet willen. 
Als ik terugkijk op die jaren dat ik bezig ben geweest voor de vereniging dan moet ik 
constateren dat ik veel geleerd heb van het reilen en zeilen in de lokale politiek. Ook daar 
is men afhankelijk van wet- en regelgeving en andere bestuurlijke organen.  En van de 
juiste input van de bewoners! Diverse malen heeft de gemeente onze input gevraagd de 
afgelopen periode. En gelukkig hebben wij altijd een wethouder gehad die wat Kinderdijk 
betreft het hart op de juiste plaats had en daar hebben wij met zijn allen toch wel de 
vruchten van mogen plukken.  Maar blijft dat zo straks in de nieuwe gemeente?  Dus, 
altijd al eens een kijkje willen nemen in de lokale politieke keuken? Altijd al eens op een 
andere manier voor ons dorp bezig willen zijn?  Altijd gevonden dat het niet goed gaat 
maar nooit geweten hoe het aan te pakken? Altijd, ja de belangenvereniging is zoals altijd 
weer op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mensen zoals u en ik, die houden van 
Kinderdijk, die ons dorp leefbaar willen houden, maar ook vooruit willen. Mensen zoals u 
en ik, die van een probleem een kans maken.  Mensen zoals u en ik die helemaal geen 
ervaring hebben. Mensen zoals u en ik die trots zijn op Kinderdijk. Mensen zoals u en ik 
die trots zijn op ons dorp. 

Gewoon mensen zoals u en ik. Doet u mee?

Jacco Appeldoorn.



Jaarverslag 2010, 

In dit verslagjaar waren er verschillende zaken die de

aandacht van het bestuur hebben gevraagd.

Een historische gebeurtenis was de start van de aanleg van het fietspad naar Lekkerland.

Reeds in 1998 werd er een enquête gehouden onder de bewoners van Kinderdijk.

hierbij werd de gemeente verzocht een fietspad aan te gaan leggen naar het andere dorp, 
mede om de kinderen veilig naar school te kunnen laten gaan.

In februari 1999 werd deze enquête met het verzoek aan het gemeentebestuur 
overhandigd.

Na al deze Jaren is een begin gemaakt met een gedeelte van dit fietspad.

Het voorbereidende grondwerk werd uitgevoerd, en men hoopt in het midden van het Jaar 
2011 de zaak te kunnen afronden.

De voorbereide fusie tussen de belangenvereniging en de speeltuin Het Balkengat  werd 
een feit. 

Dit samengaan werd in de jaarvergadering van 
17 maart goedgekeurd.

In dit verslagjaar deed de behoefte naar nieuwe 
bestuursleden zich voelen.

Doordat de heer Koesveld om 
gezondheidsredenen zijn  functie moest 
neerleggen en de heer Appeldoorn aan zijn 
laatste periode bezig was moet er in de volgende bestuursperiode uitgezien gaan worden 
naar een nieuwe voorzitter.

Ook de heer Nobel heeft te kennen gegeven zijn functie als penningmeester neer te 
leggen dus zal ook een nieuwe penningmeester benoemd moeten worden.

Ook werd het bestuur zich van de noodzaak bewust om de belangenvereniging meer 
bekendheid te geven.

Een commissie uit het bestuur zal zich hierop gaan richten.



Het gebruik van het steiger bij de molens door o.a. River Cruises werd een succes

Er werden 242 reserveringen geboekt en men benadrukt de noodzaak van een tweede 
steiger.

Het vervoer over het water van molen bezoekers zou de verkeersdrukte op de 
Molenstraat moeten verminderen.

De molenmarkt was wederom een succes.

Om ongeregeldheden te voorkomen was men overgegaan tot een alcoholverbod op de 
openbare weg tijdens de markt.

Ook werd er door vrijwilligers een oogje in het zeil gehouden.

Ook de belangenvereniging was op de markt present.

De verkoop van boeken was echter geen succes te noemen.

Slechts met veel aandringen was men bereid een of meerdere boeken aan te schaffen.

Ook de informatiefolder van de vereniging vond geen aftrek.

In dit verslagjaar zijn de platanen aan de Schansweg en de Lekweg nader onderzocht op 
hun gezondheid.

Dit naar aanleiding van klachten van de bewoners over het uitvallen van takken en het 
slecht in het blad komen van deze bomen,

Er werd toegezegd dat de platanen nader onderzocht zullen gaan worden.

Met de aanleg van het nieuwe fietspad en de daarmee gepaard gaande reconstructie van 
de Lekweg moet de levensduur van deze bomen flink worden opgerekt!



Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in dit verslagjaar 8 maal vergaderd.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 14 maart

Tot het bestuur is toegetreden de heer Erkelens en  Mevrouw Van Wingerden heeft 
afscheid genomen.

Bij haar afscheid heeft zij een echte voorzittershamer cadeau gedaan aan de vereniging

De bestuur samenstelling was als  volgt:

Voorzitter de heer Koesveld

2e voorzitter de heer Appeldoorn

Secretaris de heer Van den Heuvel

Penningmeester de heer Nobel

Overige bestuursleden:

Mevrouw Van Dieren

Mevrouw Guldemond

De heer Erkelens

De heer Klapwijk.

De heer Velthuizen

Helaas heeft de heer Koesveld om gezondheidsredenen zijn functie neer moeten leggen

De heer Appeldoorn heeft aangegeven dit jaar als zijn laatste jaar als bestuurslid te 
beschouwen.

De behoeft aan een nieuwe voorzitter deed zich voelen.



Verschillende bestuursleden waren bij de volgende gelegenheden aanwezig:

18 januari. Klankbordgroep dijkversterking

09 februari. Inloop bijeenkomst nieuw fietspad

01 maart. Klankbordgroep nieuwe structuurvisie  Nieuw Lekkerland

02 maart. Klankbordgroep de SWEK.

23 maart. Informatiebijeenkomst  nieuw fietspad.

01 april.  Afscheid van de heer 0zdere als wethouder

28 april.  Overleg met Kerk rentmeesters

08 mei.  Rondleiding door molengebied

19 mei. Algemene Ledenvergadering van de Zuid - Hollandse  
Vereniging voor    Kleine Kernen

17 juni.  Overleg met de wethouder de heer Hoogendoorn  en 
ambtenaren

14 sept. Klankbordgroep de SWEK.

28 oktober. Klankbordgroep dijkversterking

09 november.    Bijeenkomst over camper Overlast

In september is er ook nog een schouwronde door de straten van 

Kinderdijk gehouden.

Hierbij waren aanwezig naast enkele bestuursleden,  de 
burgemeester de heer Houtrnan, de wethouder de heer  
Hoogendoorn en enkele ambtenaren



Verkeer

In de eerste vergadering van de dijkversterkings-klankbordgroep werd er geïnformeerd 
hoe de kinderen vanuit Kinderdijk naar school moeten gaan bij de uitvoering van de 
dijkversterkings werkzaamheden als deze is afgesloten?

Dit was nog niet echt duidelijk.

Het parkeren onderaan het Schoordijk bleek niet mogelijk te zijn vanwege de 
natuurwaarden van het boezemgebied.

In mei werd er aandacht gevraagd voor de overlast van paardenpoep op de weg.

Deze werd veroorzaakt door de paarden van een koetsen firma die rondritten langs de 
molens verzorgt.

De koetsen hebben een vertragend effect op het verkeer zodat er een langzaam rijdende 
file ontstaat wat dan weer tot onverantwoord inhalen leidt wat tot ongelukken kan gaan 
leiden.

Ook het gebruik van de Molenstraat door zwaar vrachtverkeer leek niet verminderd te zijn.

later is gebleken dat voor het rijden van koetsen op de openbare weg geen toestemming 
nodig is, men dient echter wel de uitwerpselen op te ruimen.

In  november werd een bijeenkomst gehouden met als onderwerp de overlast veroorzaakt 
door parkerende campers.

Aanleiding hiervoor waren klachten van bewoners en de politie.

De campers parkeerden nogal eens langs het dijklint ook andere automobilisten deden 
hetzelfde.

De brede campers stonden gedeeltelijk op de fietsstrook wat  de veiligheid van de fietsers 
niet ten goede kwam.

Overnachten van campers is volgens de APV niet toegestaan.

Ook is gebleken dat de campers niet altijd een toilet aan boord hebben,  en daarom werd 
er regelmatig langs de weg getoiletteerd en ook werden chemische toilets in het riool 
geledigd.

Alternatieven waren er in het verleden niet voorhanden



Een locatie bood echter wel mogelijkheden namelijk het Mercon terrein, wat ook al door 
IHC als parkeerplaats is gebruikt.

Voor de lange termijn waren de ogen gericht op het nog in te richten transferium Haven 
Zuid te Alblasserdam.

Daar zullen de toeristen worden opgevangen en met de boot naar Kinderdijk worden 
vervoerd.

In december was er weer een bijeenkomst over de overlast  van de campers.

Het bleek dat het parkeren van campers op her Mercon terrein mogelijk was.

Er was inmiddels al overleg gepleegd met de eigenaar van het terrein

Als periode van campers werden de maanden juni, juli en augustus genoemd.

Er zouden dan wel toiletten geplaatst moeten worden en de mogelijkheid  geschapen om 
afval kwijt te raken.

Ook dient er toezicht gehouden te worden.

Echter de huursom zou wel eens een breekpunt kunnen  worden voor de uitvoering van 
deze plannen.

De verzekering werd gegeven dat het Mercon terrein in de eerste 3 Jaar beschikbaar zou 
zijn.

Het ligt in de bedoeling dat het parkeren van campers over het gehele dijklint verboden 
gaat worden.

Om de verkeersoverlast bij en op de Veerdam te verminderen werd een plan bedacht 
door de gemeente, om een tweede opstel strook in te richten.

De veer ondernemer wil hieraan graag zijn medewerking verlenen.



Fietspad

Jaren zijn er verstreken sinds er in Kinderdijk een enquête werd gehouden onder de 
bewoners.

Met deze enquête werd de gemeente verzocht om een fietspad naar Lekkerland aan te 
leggen.

Hoewel dit voorstel door de gemeente werd omarmd is er

tot in dit verslagjaar niets van terecht gekomen maar dit zou veranderen.

In het begin van dit jaar werd er door de gemeente gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de aanleg van de eerste fase,  dit is he gedeelte van het fietspad wat in Kinderdijk 
gelegen is.

Het fietspad Kinderdijk - Nieuw Lekkerland F268 maakt onderdeel uit van een provinciaal 
fietspad.

Het Kinderdijkse gedeelte loopt vooruit op een volledig vrijliggend fietspad naar 
Lekkerland.

Het gedeelte op het Schoordijk zal in combinatie van de dijkversterking worden 
aangelegd.

De aanleg van het Alblasserdamse gedeelte van het fietspad laat nog even op zich 
wachten.

In het voorontwerp werd aangegeven dat de Lekweg als fietsstrook zal worden ingericht.



Het fietsen in beide richtingen blijft toegestaan, ook de parkeermogelijkheden blijven 
bestaan.

Er zullen maatregelen worden genomen om sluipverkeer tegen te  gaan.

In mei werd gemeld dat het definitief ontwerp van het fietspad gereed was.

Men verwacht in augustus met de werkzaamheden te gaan starten,

Op de Lekweg werden eerst de wortels van de platanen aan banden gelegd.

Daarna heeft men het voorbereidende grondwerk gedaan langs de speeltuin en het 
dijkgedeelte naar de sluizen.

Het tracé van het fietspad langs de Veerdam gaf nog hoofdbrekens.

Men denkt aan de mogelijkheid om het fietspad over het dijklichaam te gaan aanleggen.

Inmiddels was er al bezwaar gemaakt door enkele bewoners van de Veerdam,  zij 
wensten geen fietspad achter hun woningen.

Molentoerisme

Nu al enige jaren de klankbordgroep van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk bestaat 
heeft men nagedacht over de invulling van het voorzitterschap van deze

klankbordgroep.

De bijeenkomst werd meestal voorgezeten door de heer Broekmeulen die directeur is van 
de stichting en daardoor in de vergadering een dubbelfunctie bekleed.

Men stelde voor om een andere voorzitter te gaan zoeken.

De heer Appeldoorn werd hiervoor aangezocht en heeft hiermee ingestemd om de 
klankbordgroep te gaan voorzitten.

Verder kon er gemeld worden dat er regelmatig een toilet defect is bij het ijsclub gebouw 
en het daar nogal smerig is.

Het aanleggen van de waterbus aan de steiger zit er voorlopig nog niet in.

Wat betreft het parkeren waren er nog geen echte oplossingen voorhanden



Later in dit verslagjaar zal de mogelijkheid om op het Mercon terrein te parkeren voor 
campers worden geopperd.

Op zaterdag 8 mei vond de nationale Molen en Gemalen dag plaats.

Hierbij werden de leden van de belangenvereniging uitgenodigd voor een rondleiding 
langs en in de molens,

Hieraan werd gehoor gegeven.

Ondanks dat men als plaatselijke bewoner denkt op het gebied van de molens alles al 
gezien en gehoord te hebben bleek het toch een boeiende rondleiding.

In september  was daar weer de molenverlichting,

Enkele molens werden weer uitgerust met LED verlichting de Overige molens werden 
weer met strijklicht uitgelicht.

Er werd geen entree geld geheven op het molenpad.

Overleg met Kerkrentmeesters.

Op 28 april is er overleg gevoerd tussen leden van het bestuur en het kerkbestuur.

In dit overleg werd de mogelijkheid geopperd om de ruimte onder de kerk ( Het 
Elzenhonk) te gaan gebruiken voor buitenschoolse opvang.

Het kerkbestuur stond hier niet afwijzend 
tegenover.

Het kerkbestuur heeft al eerder nagedacht 
om het kerkgebouw een meer 
maatschappelijk of culturele functie te gaan 
geven.

Echter deze activiteiten moeten passend zijn 
voor een kerkgebouw.



Ook werd in dit overleg nog gewezen op de 
erbarmelijke staat van het straatwerk tegen 
de kerk.

Men had de gemeente al eerder hierover 
benaderd om hier de helpende hand te 
bieden

De gemeente heeft later te kennen gegeven 
zich niet verplicht te voelen het straatwerk 
aldaar op te knappen omdat de straat bij de 
kerk hoort.

Financieel overzicht    31-12-2010

Bank  23-12-2009   €  438,84                                            totaal € 746,39  

Kas    23-12-2009   €  307,55

                                                            Uitgave                          Inkomsten

06-01-2010  Bestuursvergadering           35,15

24-01-2010  Bankkosten                           2,45

15-01-2010  Bankkosten                           2,45

17-02-2010  Bestuursvergadering           40,15

08-03-2010  Kamer v Koophandel         26,14

17-03-2010  Contributie                                                               155

17-03-2010  Gebak                                 85,-

17-03-2010  Bloemen           ada             20,-

17-03-2010  kado bon dia voorstelling   20,-

18-03-2010  jaarvergadering                 338,20

25-03-2010  Contributie Jannie                                                      40



25-03-2010  Bankkosten                            2,45

                     contributie Jannie                                                       50

25-04-2010  Bankkosten                           2,45

25-05-2010  Bankkosten                           2,45

26-05-2010  vergadering                         25,90 

23-06-2010  vergadering                         34,80 

23-06-2010  contributie Jannie                                                       35

25-07-2010  Bankkosten                           2,45

25-08-2010  Bankkosten                           2,45

12-09-2010  Markt opbrengst                                                         48,40 

25-09-2010  bankkosten                           2,45

25-10-2010  Bankkosten                          2,45

02-11-2010  vergadering                         17,10

25-11-2010  Bankkosten                          2,45 

08-12-2010  Contributie Jannie                                                     220,-

08-12-2010 Vergadering                         55,60

25-12-2010  bankkosten                            2,45

Bank  €   212,45

Kas    €   357,45

 

Totaal   31-12-2010             € 569,90



Speeltuin het Balkengat in 2010

2010, het jaar na de ingrijpende renovatie. Een mooie speeltuin, die ook dit jaar weer met 
veel plezier door Kinderdijkers van jong tot oud gebruikt is. Naast de gebruikelijke 
evenementen georganiseerd door het speeltuincomité, is ook dit jaar weer een jeu-de-
boules-wedstrijd tegen de Middelweg gehouden. Dit jaar won Middelweg...  

Ook is er dit jaar weer volop geklust. Gelukkig hebben we niet te klagen over 
medewerking. Een grote groep Kinderdijkers gaat onder het genot van achtereenvolgens 
een kop koffie, een bak soep met brood en ’s middags wat frissere versnaperingen aan de 
slag, met groot plezier en tot ieders voldoening. In mei werden alle speeltoestellen 
nagelopen en de portakabins via een ondergrondse, dikkere kabel op het lichtnet 
aangesloten. Het voetbalveld is daarna voor een deel opnieuw ingezaaid en beregend. In 
december hebben we een laatste klusdag gehouden, waarbij vooral de heg van de 
pastorie, die het hek van het voetbalveld wegdrukte, flink weggesnoeid is. zodat aan de 
pastoriekant van het hek een onderhoudsgang ontstaan is.

De Lampionnenoptocht was ouderwets geslaagd en ronduit druk te noemen, evenals het 
Tentenkamp. Die werd bezocht door zeventig kinderen. Het was goed weer en er werd 
veel plezier gemaakt. Ter beveiliging van het kampvuur is een speciaal hek gemaakt. 

De jaarlijkse Molenmarkt en bijbehorende activiteiten waren een succes. In de 
voorbereiding zijn we druk geweest met het neerzetten van de dijkmolens en het 
verlichten van de molens van het Werelderfgoed.  In overleg met de gemeente is besloten 
tijdens de Molenmarkt  alcohol te verbannen uit de straten en te beperken tot het 
“Bierplein”. Dit is goed verlopen. De netto-opbrengst van de markt was 4600 euro, 
inclusief sponsoring van de dijkmolens en de vrijwilligersvergoeding van de SWEK voor 
het aanbrengen van de verlichting van het Molencomplex. 

Tijdens het Tentenkamp is officieel afscheid genomen van Annemiek Voorsluijs. Na een 
flink aantal jaren van grote inzet heeft zij het Comité verlaten vanwege een verhuizing uit 
Kinderdijk. Nieuwe leden in het Comité zijn Ron Bot (Christineweg) en Marco Olden 
(Molenstraat).

Dit jaar is ruim achtduizend euro (8.431,35) uitgegeven. Daaronder vallen alle kosten voor 
Lampionoptocht, Tentenkamp, Molenmarkt en het onderhoud van de speeltuin. 

In maart hebben we de oude grasmaaier ingeruild voor een spiksplinternieuwe. Het is een 
frontmaaier met mulch en geeft een mooi resultaat. Totale kosten, na inruil van de oude, 
€3500.



Vooruitblik

Er zijn ook al investeringen voor volgend jaar gedaan. Voor ruim 1500 euro is materiaal 
aangeschaft voor het vervaardigen van 20 nieuwe dijkmolens. We hopen deze weer te 
verhuren aan sponsors.

Daarnaast zijn we druk bezig met plannen voor een geheel verlicht Kinderdijk. Niet alleen 
verlichting op de dijk met behulp van de grote molens, maar verlichting in alle straten, aan 
alle huizen.  Er is een zogenaamd Gevelmolentje ontwikkeld, die past in een vlaggenstok 
houder. We hopen deze bij voorintekening te gaan verkopen in het hele dorp. Om de 
aanschafprijs te drukken hebben we bij twee partijen subsidie aangevraagd.

Zo hebben we het als Kinderdijk al weer 61 jaar Mooi voor Elkaar.


