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Beste Klaaswalenaars,

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat we elkaar op 13 november 2019 in sportzaal De Bongerd ontmoetten 
tijdens  de dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal Centraal’. En wat was er een geweldige opkomst! We bespraken daar met 
350 aanwezigen ‘Wat gaat er goed en wat kan er beter in Klaaswaal?’. Uit de bijeenkomst kwam een aantal mooie 
inwonersinitiatieven en -samenwerkingen met de gemeente voort. Ondanks de coronapandemie hebben mensen zich 
ingezet om zich te verenigen in werkgroepen en gezamenlijk plannen te maken. Zij hebben de gemeente opgeroepen 
het traject dat we met Klaaswaal Centraal zijn gestart voort te zetten. In deze update laten we hen aan het woord. 
Wie zijn zij en wat motiveert hen zich in te zetten voor Klaaswaal?

Daarnaast kondigen we in deze update nogmaals de komst van de Omgevingswet aan. Deze nieuwe wet is per 
2022 van kracht. Met de Omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om zelf beslissingen te maken voor de 
leefomgeving in de Hoeksche Waard. De Omgevingswet biedt daarom kansen voor de gemeente en haar inwoners 
om meer te gaan samenwerken. De werkgroepen die uit Klaaswaal Centraal zijn voortgekomen zijn een geweldig 
voorbeeld van hoe we als gemeente en inwoners nu al samenwerken om de leefomgeving in Klaaswaal te verbeteren. 
In de interviews met actieve Klaaswalenaren leest u mooie voorbeelden daarvan. Ook nemen wij de verbeterpunten 
die zij noemen ter harte. Met de werkgroepen van Klaaswaal Centraal zijn de eerste stappen gezet. In 2021 blijven we 
graag met u in gesprek. Doet u nog niet mee maar wilt u dat wel? In deze update leest u hoe u zich aanmeldt om op 
de hoogte te blijven.  

Wij hopen ook in het nieuwe jaar op een goede samenwerking!

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Harry van Waveren, 
Dorpswethouder Klaaswaal

Na de dorpsbijeenkomst zijn de volgende 
werkgroepen gevormd:
 • Randweg
 • Openbare Ruimte en Verkeer
 • Wonen en Voorzieningen
 • Verenigingsleven en Ontmoeten



Meld u aan voor de digitale update
Via de update houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u deze update 
ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Wij ontvangen 
dan graag uw naam en e-mailadres. Indien u zich al eerder heeft aangemeld, dan hoeft u dit niet te 
doen. In februari verschijnt de eerste editie.

Heeft u geen internet? Dan kunt u via 14 0186 | 088 – 647 36 47 een papieren exemplaar 
van deze update aanvragen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider voor de 
randweg, René den Drijver. U kunt hem telefonisch bereiken via 14 
0186  | 088 - 647 36 47 of e-mail rene.dendrijver@gemeentehw.nl. 

Op www.gemeentehw.nl/randwegklaaswaal vindt u alle 
informatie over het project en belangrijke documenten.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau lag ter inzage
Wij stelden een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. In de NRD informeerden wij u onder andere over de 
aanleg van de randweg in Klaaswaal, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van het 
milieueffectrapport (MER) gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren. In de periode 
van zaterdag 17 oktober tot en met vrijdag 27 november lag de NRD ter inzage. Wij ontvingen 40 zienswijzen op de 
notitie. 

Nota van beantwoording
In de nota van beantwoording geven wij weer waar alle zienswijzen over gaan. Wij geven in deze nota onze 
reactie op de ingekomen zienswijzen. Wanneer de nota klaar is publiceren wij deze op www.gemeentehw.nl/
randwegklaaswaal. 

Advies Commissie MER
Wij vroegen een onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. 
Deze commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Het is niet 
verplicht om een advies te vragen.  Het advies is openbaar en te vinden op de website www.commissiemer.nl. U kunt 
het advies vinden onder het kopje adviezen. 

Wat zijn de volgende stappen?
Aan de hand van de Nota van beantwoording en het advies van de Commissie m.e.r. bekijken wij of wij de inhoud van 
de NRD aanpassen. Daarna nemen wij een besluit over het al dan niet (gewijzigd) vaststellen van de NRD.

Laatste ontwikkelingen
randweg Klaaswaal
Gemeente Hoeksche Waard wil de kern van Klaaswaal 
ontlasten van doorgaand verkeer. Het doel van de 
randweg is dat het doorgaand verkeer straks niet meer 
door de kern van Klaaswaal gaat, maar gebruik maakt 
van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct 
verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) 
vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. 
Op die manier zorgt de randweg ervoor dat de wegen 
in de kern van Klaaswaal rustiger en veiliger zijn. Door 
het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een 
aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oud-Beijerland en 
Numansdorp. De schoolgaande jeugd kan weer veilig 
naar school. Provincie, waterschap en gemeente samen 
werken samen aan dit project.



Theo Middelkoop werd namens de werkgroep Openbare Ruimte en Verkeer geïnterviewd.

Theo zet zich samen met de andere werkgroepleden in voor het realiseren van veilige en mooie wandel- en 
fietspaden rondom Klaaswaal. Hij en zijn vrouw zijn geboren en getogen in het dorp. Ze woonden eerder aan de 
Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde. “Daar stonden de kopjes in de kast te trillen als er weer een vrachtwagen over de 
dijk geraasd kwam. De kinderen konden nooit buiten spelen.” Het plan voor de randweg waarover hij in de jaren ‘90 
al meedacht is destijds niet gerealiseerd. “Uiteindelijk zijn er wel wat wegversmallingen aangelegd. Maar we hebben 
toen toch besloten te verhuizen naar een andere locatie in Klaaswaal.”

Waarom zet je je nu in binnen de werkgroep Openbare ruimte en verkeer? 
“Er zijn niet echt wandelpaden in mijn dorp. Eigenlijk wandel je aan de kant van de weg op drukke wegen als je een 
rondje dorp doet. Je moet soms echt uitkijken dat je niet de zomen uit je broek laat rijden. De werkgroepleden 
hebben elkaar vorig jaar gevonden op de dorpsbijeenkomst Klaaswaal Centraal , die door de gemeente werd 
georganiseerd. We hebben als werkgroep ontdekt dat je eigenlijk op een gemakkelijke manier een veilig rondje om 
Klaaswaal kan realiseren.” Ook zet de werkgroep zich in voor veilige fietspaden voor de schoolgaande kinderen.

Wat heeft Theo ertoe gedreven zich in te zetten in de werkgroep?
“Ik werk in het bedrijfsleven en als je wat wilt dan moet je je uitspreken. De beleidsbepalers van je laten horen. Dat 
geldt denk ik niet anders bij een gemeente. Andere dorpen hebben een bosgebied of parken, maar hier hebben we 
dat niet. Ik ben blij dat de gemeente nu Klaaswaal heeft uitgekozen als eerste gebied waar een omgevingsplan voor 
ontwikkeld gaat worden. Dat biedt kansen voor verbetering van de leefbaarheid.”

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan in de werkgroep? 
“Als werkgroep hebben we een schetsontwerp uitgewerkt. Eén van de leden heeft het uitgetekend op de kaart. We 
hebben samen nagedacht over het materiaal voor de paden. En over de toegankelijkheid. Waar kunnen het beste 
bankjes worden geplaatst? Op welke plek is bijvoorbeeld asfaltering nodig en waar volsta je met een schelpenpad? De 
kennis in de groep is divers. Zo hebben we ook mensen die zich richten op de biodiversiteit. Waar kun je bijvoorbeeld 
bijenkorven plaatsen. Wij hebben samen het plan gemaakt. Nu is het aan de gemeente om het verder op te pakken, 
maar we blijven meepraten en het van nabij volgen.”

Hoe zie je de rol van de gemeente? 
“Het is aan de gemeente om het gesprek met grondeigenaren te voeren en om de uitvoering van het plan financieel 
mogelijk te maken. Maar ook om concreet te  worden en snelheid te maken. Het plan ligt er, nu moet er wat 
gebeuren. Je moet het ijzer smeden als het heet is.”

Interview
Theo Middelkoop



Klaaswaal krijgt als eerste dorp van de Hoeksche 
Waard een omgevingsplan
Vanaf 1 januari 2022 krijgt ons land een nieuwe wet: de Omgevingswet. In deze wet staan alle regels voor de fysieke 
leefomgeving. Dit is de omgeving waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze regels staan nu nog 
verspreid in heel veel verschillende wetten en andere regelgeving. Wat er wel en niet mag in een gebied wordt nu 
geregeld met bestemmingsplannen (mogen er bijvoorbeeld huizen worden gebouwd of is een gebied aangewezen 
als natuurgebied). Als de Omgevingswet straks in werking treedt, zijn er geen bestemmingsplannen meer. Daarvoor 
in de plaats komt het omgevingsplan. In een omgevingsplan zijn alle juridische regels voor de fysieke leefomgeving 
samengevoegd. Het eerste omgevingsplan dat gemeente Hoeksche Waard maakt is voor het dorp Klaaswaal. Het 
streven is om dit omgevingsplan direct na de invoering van de Omgevingswet vast te stellen. Een belangrijke basis 
voor het omgevingsplan is de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. In de omgevingsvisie heeft de gemeente in 2019 
samen met de Waardmakers de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken vastgesteld. De Omgevingsvisie is digitaal te 
vinden op website www.omgevingsvisiehoekschewaard.nl.

Hoeksche Werken - 
Maatschappelijke opgaven

Hoeksche Waarden - 
Kenmerken en identiteit van het gebied

Vitale dorpen en actieve samenleving
Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig
Vitaal economisch klimaat
Duurzame innovatieve landbouw
Bereikbaar, nabij en toegankelijk

Natuurlijk! Verbonden
Binnenpret
Oudste landen
Hoeksche delta
Dorpse trots

In navolging van de dorpsbijeenkomst vragen wij u als inwoner van 
Klaaswaal opnieuw om mee te praten. Dit keer over het Omgevingsplan 
voor Klaaswaal. Wat is er nodig en waar ziet u kansen? Door dit met elkaar 
in kaart te brengen kan het omgevingsplan beter worden ingericht. 
Natuurlijk zijn er al veel goede ideeën naar boven gekomen tijdens de 
dorpsbijeenkomst en vanuit de werkgroepen. Hierop bouwen wij voort. 
Bent u (nog) niet actief in een van de werkgroepen? Maar wilt u wél 
meedenken over het vervolg op de dorpsbijeenkomst en dus meewerken 
aan het Omgevingsplan Klaaswaal? Meld u vrijblijvend aan via email-adres 
klaaswaal@gemeentehw.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van 
het vervolg. Heeft u geen internet? Bel dan 14 0186 | 088 – 647 36 47. 
Wij zorgen er dan voor dat u schriftelijk op de hoogte blijft van de pilot 
voor het omgevingsplan voor Klaaswaal.

Wethouder Piet van leenen (Wonen en 
Verkeer, Openbare Ruimte en Omgevingswet)
“Als gemeente grijpen we de Omgevingswet aan als 
kans om het vergunningverleningsproces transparanter 
en sneller te maken. Samen met onze inwoners en 
ondernemers werken we aan een toegankelijke, veilige 
en gezonde Hoeksche Waard met trotse dorpen en 
landelijke vergezichten. Waar plek is om te wonen, 
werken en recreëren.  We gaan ook in Klaaswaal door 
met het realiseren van de Omgevingsvisie die we met 
de Waardmakers hebben opgesteld. En stellen waar 
nodig aanvullende doelen vast met de inwoners van 
Klaaswaal.” 

Denk mee 
over het 

omgevingsplan!



Interview
Erica Saarloos

Erica Saarloos werd geïnterviewd namens de werkgroep Openbare Ruimte en Voorzieningen. Erica heeft 
daarnaast als Waardmaker ook meegewerkt aan de Omgevingsvisie voor de Hoeksche Waard.

Waarom zet jij je in? 
“Ik voel me heel erg betrokken bij het dorp. Ik vind het persoonlijk een heel fijn dorp om in te wonen. Er is hier niet 
veel dus we moeten het zelf doen. Je moet zelf de slingers ophangen.” Haar visie is dat je je moet inzetten waar je 
kunt. “Gelukkig heb ik daar ook de energie voor. En omgekeerd krijg ik er ook juist energie van.” Naast actief te zijn 
in de duivenvereniging, waar in het vliegseizoen aardig wat avonden in gaan zitten, is Erica ook lid geworden van de 
werkgroep Openbare Ruimte en Voorzieningen.  Verder draagt ze bij aan het verenigingsleven van Klaaswaal waar ze 
kan. “Als er ondersteuning gevraagd wordt vanuit een vereniging probeer ik daar altijd aan mee te werken.”

Ze is ook voorzitter van Stichting “door” Klaaswaal die onder andere de feestelijkheden rondom de doorkomst van de 
Roparun in Klaaswaal organiseert. “Door corona zijn mooie plannen in de vriezer komen te liggen. Het plan was om 
met een groep enthousiaste vrijwilligers kinderactiviteiten te organiseren tijdens de feestdagen, in samenwerking 
met Hoeksche Waard Actief. Dat kon dus niet door gaan. Kinderen (en hun ouders) hebben het echt zwaar nu.” Toch 
wekt het uitdenken en organiseren van ideeën nog steeds veel energie bij haar op. Erica woont aan de Kreupeleweg. 
“Daar rijden ze om te scheuren. Daar kan je van alles van vinden maar je kan er ook van alles aan doen. Daarom 
hebben we ons verenigd in een buurtcomité. En nu hebben we in samenwerking met de gemeente bereikt dat de 
snelheidslimiet en inrichting van deze weg worden aangepast.”
 
Hoe zie je de rol van de gemeente? 
“Zo’n dorpsbijeenkomst, dat zouden ze vaker mogen organiseren wat mij betreft. Aan de opkomst zag je hoeveel 
interesse ervoor is. Het is goed dat de gemeente ons betrekt bij de plannen. Ik denk dat we als inwoners van Klaaswaal 
heel goed kunnen beoordelen wat er nodig is. Het plan dat we samen hebben gemaakt voor fiets- en wandelpaden 
is een mooi voorbeeld van hoe je concreet kunt bijdragen. Ze wil de gemeente meegeven: “Blijf ons de mogelijkheid 
bieden om mee te denken. En als we iets willen organiseren maak het dan ook simpel. Zodat het niet te lang duurt om 
iets te regelen.”
 
Wat kan er beter volgens jou?
De bereikbaarheid kan nog beter. Dat je sneller bij de juiste persoon terechtkomt. Ook het 
vergunningverleningstraject kan beter. Dat is nu soms toch een worsteling, waarvan je niet weet waar je staat in het 
proces. Daarmee kunnen mensen de energie die er is om een initiatief op te pakken verliezen. We weten elkaar te 
vinden in het dorp, als inwoners, ouders en ondernemers. En ik wil graag samenwerken met de gemeente. Want ik wil 
dat er dingen gebeuren. Ik wil gezelligheid op het dorp, verbinden en samenwerken.”



Meer woningen nodig in Klaaswaal
Zowel uit het woningbouwbehoefte onderzoek  dat in 2019 door Companen is uitgevoerd als bij de dorpsbijeenkomst 
‘Klaaswaal Centraal’ zijn overduidelijke signalen gekomen dat er behoefte is aan meer woningen in Klaaswaal. 
Door de gemeente Hoeksche Waard is er, net als bij andere oude gemeenten, voor gekozen om zelf geen 
woningen te bouwen, maar om dit onder voorwaarden aan de markt over te laten. Veelal wordt die behoefte 
ook door projectontwikkelaars gesignaleerd en komen zij met bouwplannen om te voorzien in die behoeft. 
Projectontwikkelaars en gemeente komen dan gezamenlijk tot afspraken over de woningbouwprogrammering. Deze 
afspraken worden gebundeld in de woningbouwprogrammering. Dat werkt meestal goed, maar in Klaaswaal bleek 
dat (nieuwe) wooninitiatieven achterbleven.

Wat doen we als gemeente en welke woningbouwplannen zijn er nog meer?
Vanuit de gemeente zijn we op zoek naar bouwbedrijven die projecten in Klaaswaal kunnen en willen oppakken. Een 
aantal plannen voor het ontwikkelen van woningbouw zijn al concreet, zoals bijvoorbeeld het plan voor woningen op 
de locatie van de brandweerkazerne aan de Berkenlaan en een plan voor appartementen in de Voorstraat op de plek 
van de winkel van Van Rennes. Dit is op kleinschalig niveau en om echt in de woonbehoefte te kunnen voorzien, is er 
een forsere impuls nodig. Daarvoor worden er nu gesprekken met ontwikkelaars gevoerd, waarbij de mogelijkheid 
wordt verkend om aan de zuidkant van Klaaswaal een grotere woningbouwontwikkeling te realiseren. De verwachting 
is dat daar in de loop van het 1e kwartaal 2021 duidelijkheid over komt. Daar zullen we u als inwoners van Klaaswaal 
uiteraard ook bij betrekken. Piet van Leenen: “Dat er in Klaaswaal woningen nodig zijn is duidelijk. Alle inspanning is 
erop gericht om zo snel als het kan ook daadwerkelijk te gaan bouwen!”

Werkgroep Wonen en Voorzieningen
Na de dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal Centraal’ is de werkgroep Wonen en Voorzieningen gevormd. Een werkgroep die 
ook aan de slag is gegaan met het opsporen van kansen op het gebied van het ontwikkelen van woningbouw. Om die 
kansen in kaart te brengen hebben de leden van de werkgroep, wethouders Piet van Leenen (Wonen) en Harry van 
Waveren (Beheer en onderhoud openbaar gebied) in oktober 2020 een wandeling door de wijk gemaakt. Samen zijn 
zij langs verschillende locaties gelopen waar volgens de werkgroep kansen zijn tot het ontwikkelen van woningbouw. 
Lees meer over de werkgroep Wonen en Voorzieningen verderop in deze update.

Heeft u ideeën 
en/of suggesties 

voor de woningbouw 
in Klaaswaal?

We horen het graag. Michel Koorn is projectleider 
ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente voor de 
woningbouw in Klaaswaal en wil graag met u de kansen 
voor de woningbouw in Klaaswaal bespreken. U kunt 
hem bereiken via telefoonnummer 06 - 468 065 44 of via 
e-mail michel.koorn@gemeentehw.nl.



Interview
Dick Polderdijk en Hans Snijders 

Dick Polderdijk en Hans Snijders werden namens de werkgroep Wonen en Voorzieningen geïnterviewd.

Waarom hebben jullie je aangesloten bij deze werkgroep?  
Hans woont al 62 jaar in Klaaswaal en voelt zich nauw verbonden met het dorp. “Overal in gemeente Hoeksche Waard 
zag ik bouwprojecten, maar in Klaaswaal zag ik weinig gebeuren. Dus toen heb ik de kans genomen om me aan te 
sluiten bij deze werkgroep en daar op mijn manier iets aan te doen.”

Dick is raadslid geweest in gemeente Cromstrijen tot aan zijn vroegpensioen maar was voor zijn gevoel nog niet 
klaar. “Toen kwam dit langs en voelde ik me geroepen zitting te nemen in de werkgroep. De laatste jaren is er 
vooral veel aan inbreiding gedaan in het centrum. De laatste flinke uitbreiding, met de Bongerd, was in 1997. Nu 
is er wel een nieuwbouwprojectje bij de oude brandweerkazerne. Maar er zijn volgens ons niet genoeg woningen 
voor Klaaswalenaren. Vooral kleinere woningen, voor senioren maar ook voor jongeren. We hebben natuurlijk met 
vergrijzing te maken, zoals in heel Nederland, maar in Klaaswaal moeten we daar echt op letten.” Hans voegt toe: 
“Ook voor het verenigingsleven is dat belangrijk. 30 jaar geleden hadden we bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging nog 
2 á 3 teams in alle leeftijdscategorieën, nu is het er nog maar 1 per categorie.”
 
Wat vinden jullie van het initiatief van de gemeente voor de dorpsbijeenkomst Klaaswaal Centraal 
en samenwerking? 
Hans: “De gemeente staat heel open voor de geluiden vanuit Klaaswaal en ik vind dat positief. Maar er moet wel 
iets gebeuren.” Dick vult aan: “We zijn wel een beetje versneld sinds een persbericht vorig jaar in het AD, over 
woningbouw in de Hoeksche Waard. Daarin werd Klaaswaal niet eens genoemd. Toen hebben we aan de bel 
getrokken. Wethouders Piet van Leenen en Harry van Waveren hebben daar toen goed op gereageerd. We spraken 
met hen af en maakten een wijkwandeling om ze te laten zien wat volgens ons de knelpunten zijn”. 
 
Welke knelpunten zijn er volgens jullie?
“Het voetbalveld van de vereniging SSS ligt nu midden in het dorp, maar er loopt een weg met een u-bocht omheen. 
Spelersbussen kunnen nu niet eens goed bij het voetbalveld komen. Dus we zoeken eigenlijk naar een nieuwe 
plek. Daarmee creëer je ook weer ruimte voor woningen bij het centrum van Klaaswaal. Dit hebben we ook met de 
wethouders besproken. De wethouders hebben ons toegezegd verdere opties voor ons te verkennen. We hebben 
nu een aantal bijeenkomsten gehad en er is inmiddels een bijeenkomst gepland begin februari om de voortgang te 
bespreken.”

Wat is de grootste ambitie van jullie werkgroep? 
Onze doelstelling is dat Klaaswaal met zijn centrale ligging ook meer een centrumfunctie gaat krijgen. “Klaaswaal als 
waardig centrum van gemeente Hoeksche Waard.”



Interview
Marjolein Fokkinga-Verboon

Marjolein Fokkinga-Verboon werd namens de 
werkgroep Verenigingsleven en Ontmoeten 
geïnterviewd.
Marjolein was niet bij de dorpsbijeenkomst in Klaaswaal 
“Daar gingen al zoveel mensen heen dat ik me liever 
liet bijpraten door Daniëlle en Jolanda (de andere 
werkgroepleden). Ik gaf die week de voorkeur aan 
een bijeenkomst over de harmonisatie van subsidies.” 
Marjolein zet zich naast haar werk als lerares in voor 
de Oranjevereniging, die jaarlijks de activiteiten op 
Koningsdag en 4 mei organiseren. Ook stond er voor 
dit jaar een groot feest op de planning in het kader van 
75 jaar vrijheid maar dat kon door corona helaas niet 
doorgaan. Ook zij vindt: “Als je ergens woont dan moet je 
bijdragen aan de woongemeenschap.”

Ook kon door corona het plan van jullie werkgroep niet doorgaan. Wat was jullie plan met de werkgroep 
Verenigingsleven en Ontmoeten?
“We wilden een bijeenkomst organiseren voor jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Deze groep wordt 
vaak vergeten. Daar is niet veel voor in Klaaswaal. Ook voor jonge ouders niet. Ook als je een gezin hebt kun je 
eenzaam zijn. Door de pandemie is alles op de lange baan gekomen maar zodra het weer kan gaan we weer door.” 
Marjolein omschrijft zichzelf als aanpakker en verbinder. Ze geeft wel aan dat ze soms handen te kort komt. “Bij het 
organiseren van al die evenementen heb je ook uitvoerende krachten nodig. Gelukkig doet de Facebookpagina van de 
Oranjevereniging het heel goed. Op die manier trekken we ondersteuning aan.”

Hoe zie je de rol van de gemeente?
“Je merkt dat na de fusie de veiligheidsaspecten zijn geharmoniseerd. Waar je eerder nog een lampionoptocht kon 
organiseren met ouders als verkeerswacht moet je nu gecertificeerde verkeersleiders inhuren. Het voordeel is dat je 
meer nadenkt over de veiligheid van het evenement. Het nadeel daarvan is dat iets organiseren duurder wordt.” Wat 
ze erg prettig vindt is dat er sinds de fusie een vast aanspreekpunt is. “Er is een vast aanspreekpunt bij de gemeente 
voor subsidies en voor vergunningen. Het werken met de ideeënmakelaar werkt ook goed. Als je elkaar kent dan 
werkt dat gewoon het fijnst.”

Wat is jullie ambitie als werkgroep?
“Eén van de werkgroepleden zou heel graag een jongerencentrum oprichten. Er moet volgens ons meer komen 
voor de jeugd in Klaaswaal, een plek waar ze kunnen tafelvoetballen en chillen. Dat is er nu niet echt buiten de 
voetbalvereniging.” Zelf lijkt het haar ook goed als verenigingen in Klaaswaal meer samen gaan doen. “In Numansdorp 
bijvoorbeeld heb je het Dorpsberaad waarin alle verenigingen zijn vertegenwoordigd. Kerken, sportverenigingen, 
noem het maar op.” Zoiets lijkt haar ook mooi voor Klaaswaal. “Ik ben altijd op zoek naar verbinding en manieren om 
elkaar te versterken.”

Wethouder Joanne Blaak - van de Lagemaat (Inclusieve samenleving, Zorg en Welzijn)
“Bij het ontwikkelen van het Omgevingsplan voor Klaaswaal is de inbreng van inwoners van groot belang. 
Gezondheid en Ontmoeting spelen een belangrijke rol bij de inrichting van de omgeving.”

“De ambitie van de werkgroep van Marjolein Fokkinga Verboon sluit hier op aan. Waarbij verbinden en 
“Iedereen Doet Mee” een belangrijk uitgangspunt is voor een positieve en gezonde Woon- en Leefomgeving.”

14 0186 ǀ 088 - 647 36 47

06 - 10 63 54 21

info@gemeentehw.nl

gemeenteHW

@gemeenteHW

@gemeenteHW

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.


