
IJsbaan
Aangegeven wordt dat een multifunctioneel gebruik van de ijsbaan tegemoet komt aan de wens tot meer sport- 
en recreatiemogelijkheden voor inwoners (specifiek jeugd en scholen). Er wordt duidelijkheid gevraagd aan de 
gemeente over de mogelijkheden en andere oplossingen. Al langer zijn IJsclub de Molenhoek en gemeente in 
gesprek over de toekomst van de ijsbaan waarbij ook onderzocht is wat investeringskosten zijn voor het 
functioneel maken van de baan.

De gemeente is, zoals de ijsclub weet, aan de slag met de herontwikkeling van de ‘westrand’ van 
Nieuw-Lekkerland. Daarbij wordt ook gekeken naar de ijsbaan. Als er meer duidelijkheid is, gaan IJsclub 
de Molenhoek en gemeente in gesprek.

Iedereen doet mee, specifieke aandacht jeugd
Met elkaar wordt van gedachten gewisseld over hoe je er voor elkaar kunt zijn. Heel specifiek wordt stilgestaan 
bij de jeugd, waarbij vroegsignalering, preventie en activiteiten voor de jeugd onder de aandacht van de 
gemeente worden gebracht. Om het buurtgevoel te faciliteren en stimuleren wordt voorgesteld een verbinding te 
leggen tussen jeugdhonk en Huis van de Waard / Pand 83.

De gemeente stimuleert contacten tussen jeugdhonk / jongerenwerk en Huis van de Waard / 
Pand 83.

Bereikbaarheid
Inwoners ervaren overlast door toeristen, zwaar verkeer en opstopping van verkeer en te hard rijden. Het kerno-
verleg stelt voor om de knelpunten in de bebouwde kom in beeld te brengen en in nauw overleg met het dorp, 
waterschap, provincie, de SWEK in het kernoverleg te bespreken. 

De gemeente gaat inzicht geven in toekomstige reconstructies, waarna deze als input gebruikt wordt voor 
het gesprek.

Bedrijvigheid
Gesproken wordt over de wens om woningen te bouwen voor eigen inwoners en daarnaast de wens van 
ondernemers om uit te breiden. Ideeën hierover worden uitgewisseld. Voor het ontwikkelen van de oostzijde van 
Nieuw-Lekkerland met woningbouw en bedrijventerrein is een project gestart, en zijn gesprekken met onderne-
mers en inwoners gevoerd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de inbreng vanuit deze bijeenkomsten, 
wordt bekeken of de eerste schetsen aangepast kunnen worden.

De gemeente bespreekt de aangepaste plannen in 2019 met de belangstellenden.

InspanningenNetwerk

IJsbaan: 
IJsclub de Molenhoek, jeugd, 
scholen, inwoners, gemeente;

Iedereen doet mee, 
specifieke aandacht jeugd: 
Huis van de Waard / Pand83, 
jongerenwerk, gemeente, 
inwoners;

Bereikbaarheid: 
kernoverleg, inwoners, 
Kinderdijk, Waterschap, 
Provincie, SWEK;

Bedrijvigheid: 
ondernemers(vereniging), 
inwoners, gemeente.


