
 
11 mei 2020 

Aanwezig:     Joop Broer, Klariena van Zee, Janny Visser, Jurre den Besten, Gerrit Slob, Aty van 
Mastrigt, Sheila van den Berg, Teunis Jacob Slob, Bernadine Bolwijn , Gerrit de Wit, 
Bas Vonk 

Afwezig :     Niet van toepassing 
 

 

1. Opening 
 Joop heeft op basis van de ontvangen informatie van de afgelopen tijd deze in navolgende notulen 
samengevat en rondgestuurd voor commentaar. Met het verwerkte commentaar is daarmee het 
verslag van de digitale vergadering compleet. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Uitnodiging participatie zonnebloemzaden actie Zaai de zon. 

• Terugblik 1 jaar kerngericht werken gemeente: lessen en successen. 

• Digitale koffiemomenten bestuur Molenlanden. 

• Vergaderen via Teams gefaciliteerd door de gemeente. 

• Uitnodiging inspiratie avond dorpsraad Giessenburg. 

• Inspraak raadsvergadering Slingelandse plassen. 

• Divers mailverkeer inzake website, hondenpoep en ZZ 125. 

3. Notulen 
De notulen worden rondgestuurd en doorgenomen voor commentaar en aanvullende vragen. 
De notulen van 3 februari worden bij deze vastgesteld. 
 
Verhuizing Het Regthuis 
Op dit moment is er nog geen sprake van dat het Huis van de Waard moet vertrekken uit Het 
Regthuis. Pas als het pand verkocht is en de nieuwe eigenaar heeft geen interesse, dan is een 
verhuizing aan de orde. Bernardine zal het signaal over de Multistee intern wel delen. 

 

4.  Speerpunten  
Website 
Gerjan werkt momenteel aan de verdere opzet en uitwerking van de website. Klariena houdt ons op 
de hoogte van de ontwikkelingen: 
 

De flyer is tekstueel goed gekeurd na de aanpassing van het woord Goudrianer met één A, en 
tekstuele aanpassingen van Joop.  
Er zijn een aantal leuke suggesties voor prijsjes geopperd. Wat het precies gaat worden kunnen we 
binnenkort beslissen. De kosten nemen we voor eigen rekening.  
Het algemene mailadres is Klankbordgroep@goudriaan.info geworden. Er zal ook nog een apart 

mailadres voor de agenda komen en bij voorkeur ook eentje voor de bruikleen van de apparatuur.  

Sidebar: 
De sidebar zoals op de website van Ottoland online gaat we invoegen op een passende manier.  

mailto:Klankbordgroep@goudriaan.info


Dat betekent dat je de op de webpagina niet aan de linkerkant van de pagina maar aan de 
rechterkant gaat zien. Dit omdat het anders op de mobiele versie storend is.  
 
Agenda: 
Voor de agenda op de website wordt de basis van Google ‘calendar’ gebruikt. Dit is de agenda die je 
ook op de Multistee site ziet. Je kan dan ook makkelijk een locatie invoegen.   
 
Uitwerking en gemaakte afspraken: 
Het invullen van de pagina's kan nu beginnen denk dan aan tekst, foto's etc. Hiervoor is een 
gezamenlijke werkruimte in gebruik genomen. Zo kan Gerjan daar de informatie afhalen die nodig is 
voor de bouw van de website. 
Wij kunnen hierop ook een kijkje nemen. Eventuele op/en of aanmerkingen of bijdragen aan 
informatie kan dat aan Klariena worden doorgegeven.   
 
Planning:  
De planning is om de website zo snel als mogelijk in de lucht te krijgen.  
Elke woensdag zal Klariena nieuwe informatie aanleveren voor de website.  
 
Financiën: 
Gerjan heeft vooralsnog geen aanbetaling nodig.  
 
Interviews: 
Zoals besproken tijdens de presentatie. Is het idee om een aantal (3 stuks) mensen te interviewen 
over hun band met Goudriaan om zo de website te vullen en persoonlijk te maken.  
Het idee is om verschillende mensen uit verschillende leeftijdscategorieën te vragen. 
De keuze voor personen en uitnodigingen zullen t.z.t. als de omstandigheden dit weer toelaten 
gemaakt worden.  
 

Slingelandse Plassen 
Aty heeft ingesproken in de raadsvergadering van maart. Het resultaat is dat de Klankbordgroep deel 
gaat nemen in het verdere overleg met de initiatiefnemers van de verschillende plannen. Een 
bijeenkomst met Teunis Jacob heeft wegens de huidige crisis geen doorgang gevonden. De 
Klankbordgroep Ottoland wil ook graag participeren in de initiatiefgroep. Aty heeft gevraagd of twee 
mensen zich beschikbaar willen stellen in verband met vervanging bij ziekte. Bernardine zou dit 
doorgeven aan de wethouder. Voor 20 maart stond een overleg gepland tussen de wethouder en de 
Provincie over de omvang van de kaders die de provincie indertijd gesteld heeft. Jurre en Aty vormen 
namens de groep de trekkers voor dit onderwerp. 

Er wordt binnenkort met de initiatiefnemers die actief willen zijn in het beheer ter plaatse een 
onderhoudskalender opgesteld, incl. afspraken over uitvoering en communicatie. Dat is alleen voor 
het in standhouden van wat er nu is en niet voor veranderingen en/of aanpassingen. 
Verder worden momenteel alle initiatieven (wel veranderingen) door middel van interviews objectief 
in kaart gebracht. De bedoeling is om helder in beeld te brengen wat iets brengt, wat iets kost en wat 
er voor nodig is. Dat lijkt eenvoudig maar bijv. tinyhuisjes: mag dat qua verkoopvoorwaarden van de 
provincie? En qua bestemmingsplan? En is er water, riool en stroom nodig? En hoe krijgen we dat 
daar? En wat levert een dergelijk initiatief terug aan het gebied? Dit is dus nog een hele uitzoekerij.  
 

Struinpad / de Heuvel 
De situatie  is nog steeds hetzelfde als bij de vorige vergaderingen. De strook met bomen en struiken 
is zwaar gesnoeid. In de bijlage van de terugblik 1 jaar kerngericht werken staat een toekenning uit 
de pot voor een wandelpad langs de Heuvel naar de Slingelandse plassen? Dit is ons niet bekend.  



 
Gerrit heeft contact gehad met de projectleider van het Waterschap. Deze is herstellende van een 
Coronabesmetting en komt op korte termijn inhoudelijk terug op de stand van zaken. Met name over 
aard werkzaamheden, tijdsduur en mogelijke beperkingen etc.   

Hier moeten we misschien de extreme helling bij  de brug over de Goudriaan ter hoogte van de 
Heuvel ook nog eens goed onder de aandacht brengen bij het Waterschap. 

Zuidzijde 125 
De inspraakreacties worden volgens Bernardine momenteel door de gemeente beantwoord. 
De insprekers hebben op verschillende momenten overleg gehad binnen de groep en met Meerkerk. 
Een aangepast (ultieme) alternatief voor het achterdeel van het terrein is aan Meerkerk toegestuurd.  
Op dit plan is recentelijk een reactie gekomen van Meerkerk. Alle wijzigingen worden negatief 
beoordeeld. Als conclusie wordt dan nog gesteld dat gekeken wordt of de wijzigingen kunnen 
worden meegenomen. Kortom de kans dat het originele plan aangepast wordt lijkt erg klein. 
Mochten de gewenste wijzigingen in het plan van de projectontwikkelaar niet doorgevoerd worden, 
zal in de verdere bestemmingplanprocedure door de insprekers wederom bezwaar gemaakt worden.   

Rondje Goudriaan 
De planning eind 2019 was dat in het voorjaar 2020 de provincie start met het verleggen van de 
kabels en leidingen. Voorjaar 2021 staat gepland voor de aanleg van de rotonde.  
De opgave om de waterkering op hoogte te brengen om te voldoen aan eisen waterveiligheid vormt 
de noodzaak voor de verlegging van de leidingen. Dit kost de nodige tijd voor afstemming en overleg 
met de netbeheerders. Verwacht wordt dat  rond oktober 2020 de kabels en leidingen verlegd zijn. 
Aansluitend volgt nog een periode dat de oude leidingen worden ontkoppeld en de nieuwe leidingen 
worden aangesloten. Medio december 2020 zou de in bedrijf stelling van de nieuwe kabels en 
leidingen afgerond moeten zijn.  
Aansluitend wordt de noodzakelijke voorbelasting voor de aanleg van de rotonde aangebracht die 
een 6 tal maanden moet blijven staan. De aanleg van de rotonde zelf is dan voorzien in de periode 
juli/augustus 2021.  
Er zal binnenkort nog even een brief naar inwoners en omwonenden toegaan om een en ander toe te 
lichten. 
 

Glasvezel 
De ontwikkelingen in de gesprekken voor de aanleg van het netwerk zijn positief. De verdere details 
worden momenteel uitgewerkt. Op korte termijn, waarschijnlijk nog deze week, hoopt de Stichting 
met nieuws naar buiten te komen.  

5. Overige ontwikkelingen 
 
Multifunctioneel gebouw:  
Geen verdere ontwikkelingen. Zodra de omstandigheden dit toelaten zal worden afgestemd met 
stakeholders en het bestuur van het Noorderhuis. Van Corne Egas is verder niets meer vernomen.  
Multifunctioneel gebouw:  
 

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. Voor Goudriaan blijken het daken te zijn van de loodsen 
van aannemer Kon en Drukkerij de Groot. 
De markt  is voorlopig uitgesteld wegens de corona. Nog geen nieuwe datum bekend. 



 

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. 
Per mail zijn diverse ideeën en besluiten uitgewisseld. 
 
Er worden banners besteld die op strategische punten in het dorp worden opgehangen.  
Overwogen wordt om eventueel officiële bordjes (geen poepplaats) te kopen voor in de nieuwbouw. 
Vraag aan de gemeente of dit mag c.q. wat de voorwaarden zijn.  
 
Doelgroep van de banner: Iedereen die hondenpoep achterlaat of afval op de grond gooit. 
Afgevraagd wordt of het voor de gemeentewerkers irritant is dat er hondenpoep ligt?  
Als het vanuit gemeentewerkers ook een punt is dan is het voor mensen in het buitengebied ook een 
oproep, ondanks het niet verplicht is het op te ruimen.  
 

Overlast huurwoningen: 
Vanuit Tablis Wonen is er contact gezocht met de huurders van de 3 huurwoningen in de Van 
Tetsstraat die niet bewoond zouden worden. Er is 1 huurcontract opgezegd. 

Er is contact geweest tussen de gemeente en de wooncoach van Tablis Wonen. Het leek hen een leuk 
idee om met het hele dorp aan te haken bij Burendag van het Oranjefonds op 26 september om de 
onderlinge banden tussen bewonersgroepen te versterken. Na reactie van de klankbordgroep 
worden contactpersonen van beide bewonersgroepen hierover benaderd. 
 
 

Zaai de zon: 
De zaden zijn besteld voor ruim 360 huishoudens. De begeleidende tekst is aangeleverd. 
Volgende week is de verspreiding het volgende aandachtspunt.  
 

6. Rondvraag 
- Voorgesteld wordt om dan als het mogelijk is toch in juni fysiek te vergaderen. 
- Zwemtrap bij de brug: Destijds hadden we de zwemtrap naar voren geschoven aangezien dat 

toen nog niet aan de orde was, inmiddels wordt er weer gezwommen. Gerrit pakt dit op. 

- Digitale koffiemomenten: is het een idee als wij als klankbordleden van te voren even 

onderling communiceren of er onderwerpen zijn die aan de orde kunnen worden gesteld 

tijdens het digitale koffiemoment? 

- Burendag:  Misschien kan de burendag gecombineerd worden met de verenigingsmarkt die 
altijd in juni wordt gehouden maar nu niet kon doorgaan? De klankbordgroep kan dan met 
een kraam zichzelf profileren. 

- Is het een idee een kleine flyer te maken over de klankbordgroep en die bij nieuwe inwoners 
te bezorgen door een lid van de klankbordgroep die dichtbij woont waardoor wij een 
"gezicht"  krijgen? 

 

7. Sluiting 
Joop bedankt eenieder voor de aanvullingen onder de agendapunten van de notulen. 

 

 

 

 

 



 

  
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 notulen 

   

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

Gerrit Loopt 

Kopen van een nieuwe zwemtrap.   Voor het volgende 
zwemseizoen.  

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  

  

 


