
Toerisme & Leefbaarheid
Inwoners van Kinderdijk ervaren veel overlast van de snel en sterk gegroeide toeristische belangstelling voor het molengebied. 
“Je vergeet bijna hoe leuk het is om hier te wonen.” De gevolgen van het toerisme variëren onder meer van verkeersgevaren, 
tot vervuiling en tot parkeerproblemen. Voordelen van het toerisme voor de inwoners ervaart men nauwelijks. Volgens 
aanwezige molenbewoners en inwoners van het dorp is de balans tussen de verschillende belangen in het gebied zoek. De 
nadruk ligt veel te sterk op het economisch gewin en te weinig op behoud van het unieke karakter van het molenlandschap en 
de leefbaarheid voor het dorp en molenbewoners. De vrees is dat de identiteit van het dorp verloren gaat, bijvoorbeeld 
doordat jonge gezinnen wegtrekken. In plaats daarvan vestigen ondernemers zich in het dorp die primair zijn gericht op het 
toerisme.

Als gemeente zien we de zorgen van de inwoners van het dorp en het molengebied over de sterk gegroeide toeristische 
belastingstelling. We willen ons samen met alle betrokken partners, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, 
inzetten om de toeristenstroom beter te reguleren, de overlast aan te pakken en toeristen beter bekend te maken met de 
gevolgen van het toerisme voor de leefbaarheid van Kinderdijk. We bouwen hierbij voort op gesprekken die al gaande zijn en 
maatregelen die recent in gang zijn gezet.

Regie & Communicatie
Mede vanwege de overvloed aan overleggen en platforms, ervaart het dorp een gemis aan ‘regie’ door de gemeente over wat 
er met het gebied moet gebeuren. Men heeft het beeld dat de gemeente en de regio Kinderdijk als een soort entree tot de rest 
van de Alblasserwaard ziet. Regie zit hem bijvoorbeeld in: reguleren bezoekersaantallen; verstrekken van bepaalde 
vergunningen; vele gesprekken stroomlijnen. 
Communicatie moet tijdig en compleet zijn, ook als zaken niet door gaan. Door druk op het dorp is in Kinderdijk intensiever 
communiceren gewenst. Grotere bekendheid met en continuïteit van gemeentelijke medewerkers ook.

De gemeente pakt de verbindende rol om de communicatie en de afstemming tussen de ervaren veelvoud aan 
overlegmomenten te verbeteren.

De gemeente pakt de verbindende rol bij het versterken van het vertrouwen tussen de SWEK en inwoners.

Verkeer & Parkeren
De enorme verkeersstroom door het dorp en de mogelijkheden voor parkeren voor inwoners zijn ‘hete hangijzers’. Veelvuldig 
wordt gesuggereerd een parkeervergunningensysteem in te stellen in combinatie met betere handhaving. Verkeer moet 
buiten het dorp worden gehouden door aanvoer over water of via pendelbussen vanaf een groot terrein buiten het dorp.

We herkennen de genoemde problemen en willen als gemeente blijvend in verbinding zijn om samen met alle 
betrokken partners om het dorp en het molengebied leefbaar te houden.

Speeltuin
Tussen alle hectiek van de grote toeristenstroom probeert de speeltuin juist een voorziening voor de eigen inwoners te zijn 
met activiteiten die de sociale samenhang bevorderen. Het is bijna tegen de stroom oproeien! Het initiatief verdient extra 
gemeentelijke aandacht en support.

De gemeente draagt bij aan het onderhoud en de keuring van de speeltoestellen en denkt mee over de mogelijkheden voor 
een beter onderkomen van de speeltuin.
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