
 
10 februari 2020 

Aanwezig:     Joop Broer, Klariena van Zee, Janny Visser, Jurre den Besten, Gerrit Slob, Aty van 
Mastrigt, Sheila van den Berg,Teunis Jacob Slob. 

Afwezig :     Bernadine Bolwijn , Gerrit de Wit, Bas Vonk  

 

 

1. Opening 
 Joop opent de vergadering om 20:15 en heet iedereen welkom. Gerrit de Wit is op zee, Bernadine 
heeft vakantie Bas heeft zich net afgemeld.  Bas Renes zou aanwezig zijn om de plannen toe te 
lichten voor de Slingelandse plassen, maar Teunis Jacob neemt dit waar.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Factuur van alternatief plan ZZ 125 is binnen en betaald.  

• Hartslag nu: 4 maart in de Bossenkamp. Niet van belang voor KBG. 

• Uitnodiging van Corne Egas aan belanghebbenden over Multifunctioneel gebouw  

• De Website is verlengd bij antagonist á 35 euro per jaar.  

• Gerjan komt langs voor een toelichting op de nieuwe opzet van de website. 

3. Notulen 
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd. De actiepunten worden besproken: 

- AED is akkoord: nog niets gehoord op welke rekening de bijdrage van de KBG gestort kan 
worden. 

- De Beamer is aangeschaft. Deze zit in een goede stevige tas, een flight case is dus niet nodig. 
- De wethouders zijn langs geweest in alle dorpen. Dit is positief ervaren. Nu wordt gekeken of 

dit gecontinueerd kan worden.  
- Er zijn klachten over de bewoners van vooral de Van Gentstraat en Van Tetsstraat. Gaat om  

bewoners die feitelijk er niet wonen, maar wel een huis aanhouden en  geluidsoverlast al dan 
niet met (buren) ruzies.   

 

4.  Speerpunten  
Website 
Gerjan geeft een toelichting op de nieuwe opzet van de website.  Insteek is dat de website het 
centrale informatiepunt wordt voor het dorp Goudriaan. Van en voor dorpsgenoten en bezoekers. 
Naast het dorpsnieuws kunnen bezoekers ook essentiële informatie inzien.  Op de homepage komen 
foto’s van dorpsgenoten met een uitspraak over hoe zij Goudriaan zien. Het is mogelijk om een ‘poll’ 
uit te zetten over onderwerpen waarover de mening gevraagd wordt. Een pagina zal aandacht geven 
aan de achtergrond van het dorp. Ook de informatie van de KBG krijgt uiteraard een plaats, maar niet 
prominent op de homepage. De herkenbaarheid van de website (en daarmee de KBG) wordt gegeven 
door een nieuw (eigenwijs) en stevig logo. Dit logo kan bij allerlei gelegenheden op borden en 
banners gebruikt worden. Gerjan zal de presentatie toesturen. De KBG-leden wordt gevraagd hier 
binnen een week na toezending op te reageren. 
 
 
 



Slingelandse Plassen 
Teunis Jacob licht aan de hand van uitgereikte documentatie de stand van zaken toe betreffende de 

voortgang van initiatieven in het licht van toekomstig beheer en onderhoud. Op 11 februari wordt 

deze informatie gedeeld met de raad. De bedoeling is dat de initiatiefnemers na realisatie van hun 

plannen zelf het beheer en onderhoud kunnen bekostigen. De tussenrapportage is een verzoek om 

commitment voor de verder te nemen stappen. Van belang is dat de huidige initiatiefnemers bereid 

zijn om met elkaar tot een samenwerking te komen. Uit een 11-tal initiatieven zijn twee 

vlekkenplannen opgesteld. Deze moeten nu verder uitgewerkt worden. Horeca is op beperkte schaal 

toegestaan. Aty gaat naar de raadsvergadering. 

Struinpad 
De situatie  is nog steeds hetzelfde als bij de vorige vergaderingen. De strook met bomen en struiken 

is zwaar gesnoeid.  

Zuidzijde 125 
Er is weer een gesprek geweest. Resultaat is niet echt veranderd. De projectontwikkelaar is bereid te 
kijken of zijn plan zodanig veranderd kan worden dat dit aansluit op het alternatieve plan van de 
bezwaarmakers. Het alternatieve plan is besproken bij de Nieuwjaarsborrel van de buurtvereniging 
de Middelbuurt. De aanwezigen vonden het alternatieve plan beter en geven aan dat bouwen op het 
agrarische gedeelte niet te willen. Mochten de gewenste wijzigingen in het plan van de 
projectontwikkelaar niet doorgevoerd worden, zal in de verdere bestemmingplanprocedure 
wederom bezwaar gemaakt worden.   

Conclusie: we blijven afwachten en houden de vinger aan de pols.  

Rondje Goudriaan 
Voorjaar 2020 gaat de provincie beginnen met het verleggen van de kabels en leidingen. Voorjaar 
2021 staat gepland voor de aanleg van de rotonde. Joop zal eind maart navraag doen bij de 
projectleider van de provincie over de status van de voorgenomen activiteiten. 

 

Glasvezel 
De ontwikkelingen in de gesprekken zijn positief. Op korte termijn hoopt de Stichting met nieuws 

naar buiten te komen.  

Overige ontwikkelingen 
De heuvel: 
Zie ingekomen stukken. Onderhoud is nodig. Vooral voor jongere kinderen en mindervaliden is de 
brug over de Goudriaan niet veilig toegankelijk. Gerrit de Wit vragen wat de status is. 

 
Multifunctioneel gebouw:  
Alle belanghebbenden zijn door Corné Egas uitgenodigd om met elkaar dit bespreken.  
 

Gifpetitie pfas Chemours 
Waarom doet Molenlanden niet mee? Wij vinden dit een kwalijke zaak gezien de impact op land, 
water en inwoners. Waarom wordt er nu wel een vergunning verleend terwijl nu al vele jaren illegaal 
geloosd wordt? 
Volgens Teunis Jacob vindt de gemeente een petitie niet de beste manier om dit aan te pakken. Er 
zijn gesprekken met omliggende gemeentes, de provincie en het bedrijf geweest. Uiteindelijk is er 



vergunning verleend voor het lozen, met een drastische vermindering van de hoeveelheden, met als 
doel uiteindelijk op 0 te komen. Pas na vergunningverlening is aanpassing en bezwaar mogelijk.  
 

Energiemarkt: 
Wordt of in voorjaar of najaar gehouden. Wordt misschien wel een week met meer een thema 
duurzaamheid. Dit om een beter draagvlak te creëren.   
Een postcoderoos: daar worden ook daken van Noordeloos en Goudriaan genoemd. Misschien 
iemand van de gemeente hiervoor vragen.  
 

Hondenpoep: 
Er is overlast van de hondenpoep in de beide nieuwbouwen. Het wordt dus niet opgeruimd. We 
moeten iets ludieks verzinnen om hondeneigenaren te wijzen op hun (sociale) verantwoordelijkheid. 
 

5. Rondvraag 
- Uitbreiding van de geitenboerderijen: waarom wordt de vergunning toch verleend terwijl 

bekend is dat dergelijke veestapels invloed kunnen hebben op de volksgezondheid en zelfs de 

provincie negatief geadviseerd heeft.  

De aanvraag van de vergunning is al veel eerder gedaan. De minister heeft besluitvorming 

gedelegeerd naar de lagere overheid. De overweging om de vergunning te verlenen is om als  

een bestendige overheid te fungeren rekening houdend met de tijdsspanne van de 

vergunningaanvraag. De volksgezondheid is een zeer belangrijk iets en vanuit de overheid 

komt hier nog meer informatie.  

- Het Huis van de Waard van Goudriaan en Ottoland moet vertrekken uit het Rechthuijs. 

Waarom komt het niet naar de Multistee?  

- Ons kapitaal is op dit moment € 16.418,- 

 

6. Sluiting 
Joop bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 23:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actiepuntenlijst 
Actie Wie Wanneer 

Concept dorpsagenda n.a.v. bewonersavond Joop Juni 2020 
Opnemen in de dorpsagenda: Nadenken over de gevolgen van de krimp voor de Fakkel 
(hoe maken/houden we de school toekomstbestendig). 

Allen/ bewoners-
avond 

Juni 2020 

Opnemen in dorpsagenda: Nadenken over de mogelijkheden recreatie in Goudriaan Allen Juni 2020 
Aty vraagt aan van Dam van Noordeloos na om ons te informeren over de ontwikkelingen 
rond het Noorderhuis. Afspraak maken. 

Aty Zie punt  

Flightcase voor beamer en opzet regels gebruik Gerrit Slob geregeld  

Belletje naar waterschap status. Maar vooral of we het onderhoud niet kunnen 
combineren met de brug en/of de hoogt 
Teunis jacob/ johan kwik vragen of zei een belletje willen wagen aan het waterschap/ of 
in de CC. 

Gerrit Voor de volgende 
vergadering 

Kopen van een nieuwe zwemtrap.   Voor het volgende 
zwemseisoen.  

Nader onderzoek multifunctioneel gebouw en Werkgroep oprichten. Joop en Aty Voor de volgende 
vergadering 

 

Vergaderingen 2020 
Datum (reguliere vergaderingen) Datum (extra vergaderingen) 

10 februari Nader vast te stellen op basis ontwikkelingen 

11 mei  

10 augustus  

30 november  

  

 


