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Aanwezig

Wim van Eijk - Dorpsvereniging de Coorndijk
Andrea de Graaf - Dorpsvereniging de Coorndijk
Gerard Litjens - namens WNF
Martijn Verweijen – Hoeksche Waards Landschap
Jeroen Luykx - Gebroeders Blokland
Chris Vos – Gebroeders Blokland
Nico de Jong - WSV Goudswaard
Marja Kooman - Namens bewoners Molendijk (45)
Bram Haitsma - Namens bewoners Oudendijk
Phillip Braas - Namens bewoners Dorpsstraat/Achterweg
Ruud Nobel - Scouting Suanablake
Xavier Groenenberg – Scouting Suanablake
Leonard de Vries - Dijkenoverleg Korendijk
Jolenta v.d. Sijde – Thuis bij Teuntje en namens Natuurlijk Ondernemen
Gert Huijzers – Vogelaar
Johan Louwen - Ondernemer supermarkt Coop
Cees Bouman - Goudswaardse-Boys
Ger Snijders – Ondernemersvereniging HW
Wilco Izelaar – Gereformeerde Gemeente Goudswaard
Wera de Jong – Gemeente Hoeksche Waard, communicatie
Henk Groeneveld - Gemeente Hoeksche Waard
Carla Dam – Gemeente Hoeksche Waard (verslag)

Verhinderd met
berichtgeving

Guido op ’t Hof – Provincie Zuid-Holland
Judith Prins – Dijkenoverleg Korendijk, voorzitter
Chantal van Burg – Natuurmonumenten, boswachter
Sjef Wilgers – Royal Haskoning DHV
Ceesjan Barendregt – Hervormde Gemeente Goudswaard
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1.

Opening/welkom/voorstelrondje

Henk heet de aanwezigen welkom. Henk geeft aan dat er bericht van verhindering ontvangen is van Sjef Wilgers,
Chantal van Burg, Judith Prins, Ceesjan Barendregt en Guido op ’t Hof. Guido zal alleen de Klanbordgroep bijwonen als
de agenda daarom vraagt.
Hierna volgt nogmaals een voorstelronde omdat we een aantal nieuwe mensen aan tafel hebben.
2.

Vaststellen agenda

Het punt ‘inventariseren van belangen’ wordt aan de agenda toegevoegd en wordt besproken na het punt ‘ingekomen
stukken’. Verder blijft de agenda ongewijzigd.
3.
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Gert Huijzers geeft aan dat hij als ‘vogelaar’ aanwezig is bij het overleg van de klankbordgroep.
Scouting Suanablake is de juiste schrijfwijze.
Na aanpassing van bovenstaande punten in het verslag wordt deze vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken

Namens LTO Noord neemt Hans Rozendaal voortaan deel aan de Klankbordgroep.
De mail van Philip Braas wordt behandeld bij het agendapunt Communicatie.
De mail van Adri Ampt is formeel gericht aan de Klankbordgroep Leenheerenpolder en ter kennisname gestuurd aan
Henk Groeneveld. De vraag is wie er nu op deze brief moet reageren. Philip heeft met Adri Ampt gesproken. Daarmee
is volgens Philip de brief afgehandeld.
Adri Ampt heeft aan Philip gevraagd of de bewoners van de Havenkade en de Westdijk benaderd zijn om zitting te
nemen in de Klankbordgroep. De gemeente heeft hen deze gelegenheid geboden. Philip benadert de bewoners
nogmaals met bovenstaande vraag. Zij moeten echter wel een opbouwende bijdrage willen leveren; dus niet alleen
voor hun persoonlijke belangen aansluiten bij de Klankbordgroep.
5.

Inventariseren van belangen

Waarom zit je aan tafel bij de Klankbordgroep Leenheerenpolder? Wat is je belang hierbij?
Henk vraagt de aanwezigen dit op een geeltje te schrijven en op te plakken op het ‘brown paper’.
Henk inventariseert wat er is opgeschreven en komt hier in het volgende overleg op terug.
6.

Communicatie
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Henk heeft de laatste tijd veel zien gebeuren rondom de communicatie over de Leenheerenpolder. Er is een website
van de Dorpsvereniging (DV), een website van Philip (leenheeren.nl) en een website van de gemeente. Is dit handig in
het traject waarin wij zitten? De kans op ruis op de lijn is in deze situatie niet ondenkbaar..
Wera de Jong, communicatie gemeente Hoeksche Waard, waardeert het dat de inwoners zich betrokken voelen en
zich willen uiten, maar zegt dat er op gelet moet worden dat de juiste informatie wordt verstrekt. Iedere website
heeft zijn eigen invalshoek/eigen doel. Dit moet goed worden afgebakend.
Wim van Eijk geeft aan dat zodra de goedgekeurde notulen zijn vrijgegeven deze geplaats worden op de website van
de Dorpsvereniging.
Er wordt afgesproken dat de websites van gemeente Hoeksche Waard en de DV de spreekbuis zijn voor de
Klankbordgroep. De verslagen zijn leidend in de juiste informatievoorziening.
Het secretariaat wordt gevoerd door gemeente Hoeksche Waard. Alle inkomende stukken moeten vanaf nu dan ook
worden doorgezet naar Carla Dam (carla.dam@gemeentehw.nl).
Bram Haitsma heeft vorig jaar een brief aan Henk gestuurd die hij graag alsnog gepubliceerd wil zien op de website.
Henk pakt dit op.
De website van gemeente Hoeksche Waard is helaas nog niet helemaal up to date. Alle informatie met betrekking tot
de Leenheerenpolder is hierop nog niet terug te vinden. Dit heeft de aandacht van Wera.
Henk benadrukt nogmaals dat de visie en het vlekkenplan voor de Leenheerenpolder zijn vastgesteld door de
gemeenteraad van Korendijk. Met dit uitgangspunt moet men rekening houden..
Voor knelpunten moet worden gezocht naar oplossingen binnen de kaders van het vlekkenplan. Je moet in kansen
denken. De ontsluiting is ingetekend in het vlekkenplan, juist om hierover met elkaar in discussie te gaan.
7.

Stand van zaken projectplan

Het projectplan, het spoorboekje voor de komende tijd, wordt door de beperkte Projectgroep op 19 maart besproken.
Henk komt hierop terug bij de Klankbordgroep. De Klankbordgroep kan hierover haar mening/advies geven op de van
belang zijnde onderdelen.
De Projectgroep bestaat uit Frans van Zijderveld (Natuurmonumenten), Jeroen Luijkx (gebroeders Blokland), Guido op
’t Hof (PZH), Martijn Verweijen (HWL), Henk Groeneveld (gemeente Hoeksche Waard), Gerard Litjens (WNF) en
Havenbedrijf Rotterdam (agendalid).
8.

Processen, initiatieven en beleidsvoornemens sinds de jaren ’90 (Martijn Verweijen)

Martijn Verweijen zet uiteen hoe het project Leenheerenpolder tot stand is gekomen. De aanwezigen vragen of
Martijn zijn verhaal op papier/video wil zetten.

9.

Data volgende vergaderingen
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De voorgestelde data worden vooralsnog aangehouden.
(16 april, 21 mei, 02 juli, 10 september, 29 oktober en 03 december)
10. Rondvraag
Wim van Eijk deelt mee dat DV de Coorndijk vorige week een presentatie heeft gegeven in het provinciehuis in Den
Haag. Dit kwam voort uit het winnen van een prijs bij de Vereniging van kleine kernen.
Wim heeft aan het panel gevraagd of een klankbordgroep bij opgelegde projecten tools zou kunnen krijgen waarmee
een Klankbordgroep zich beter kan positioneren in het project. Dit is opgepakt door de Commissaris van de Koning en
de gedeputeerde en tijdens het bezoek aan de Hoeksche Waard, vorige week, teruggekoppeld aan het College.
11. Sluiting
Henk bedankt de aanwezigen voor komst en inbreng.

.
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