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15 mei 2019 
 
Aanwezig:  Bernardine Bolwijn, Joop Broer, Klariena van Zee, Aty van Mastrigt, Gerrit Slob, Jurre 

den Besten, Bas Vonk  
Afwezig :  Sheila van den Berg, Janny Visser, Teunis Jacob Slob, Gerrit de Wit. 
 

1. Opening 
 Joop opent de vergadering om 20:30 en heet iedereen welkom. Bas komt iets later. Het blijkt dat 
mail regelmatig niet aan komt bij Bas. Een optie is om een whatsapp groep te maken om snel 
informatie uit te wisselen.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Mario de Lijster zou ook graag willen komen, maar heeft zich afgemeld.   

• Verzoek voor bijdrage voor het Blauw Alg festival. Joop reageert naar de organisatie 

• Gerrit de Wit is koninklijk onderscheiden. 

• Bord van rondje Goudriaan is weg.  

• Annette heeft gemaild over het bedankje 

• Uitnodiging voor de seniorenraad op 21 mei in Hoornaar. Zij willen vertellen wat ze doen. 
Aty gaat daar naar toe.  

• Bernardine is 3 weken afwezig 
 

3. Notulen 
Geen opmerkingen over blad 1 en 2, actiepunten aangepast. 
Bernardine: 
-zou navragen hoe het zit met de kraan en het hek: De kraan is en wordt niet aangesloten. Het hek 
wordt gemaakt 
 

4.  Speerpunten  
 
Slingerlandse Plassen 
Na de laatste bijeenkomst geen verdere ontwikkelingen. 

Struinpad 
Moet het wel/niet verhard? De gemeente legt geen verhard fietspad aan, een struinpad is niet 

verhard. De gemeente geen potje in het potje verkeer. Kijk dan naar een potje toerisme. Het 

asfalteren kost rond 3 ton. Er zouden ook andere potjes aangeboord worden. Bernardine gaat op 

zoek naar potjes bij de gemeente. Er wordt ook nagevraagd waar het geld vandaan gekomen is bij 

het asfalteren van de kade bij de Heideweg in Giessenburg. 
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24 juni wordt aan de Heuvel groot onderhoud gepleegd, de Hoogt wordt volgend jaar aangepakt. Er 

komen bij de Heuvel ook grasbeton tegels. 

Zuidzijde 125 
Voorontwerp ligt bij de gemeente. Moet voor 24 mei gereageerd worden met een zienswijze: geen 
zienswijze, geen recht op bezwaar. Dit is beleid van de overheid, maar wel jammer. Vanuit Meerkerk 
heeft Joop niets gehoord, Joop heeft wel een mail gestuurd over de behoeften vanuit onze kern. 
Niets meer gehoord. Zeer slechte communicatie vanuit die kant en ook vanuit de gemeente.  
Het hele plan is volgens de Klankbordgroep niet in de lijn met het Molenwaards Kookboek. Het plan 
had beperkt moeten worden tot alleen de oude bebouwing van De Vos en laat het agrarische 
bestemming ook agrarisch.  Er moet ook gekeken worden naar de behoeften van de bevolking. Er is 
geen doorstroom voor en door bewoners. Joop en Aty gaan namens de Klankbordgroep een 
zienswijze opmaken.         

Rondje Goudriaan 
Mail op 25 april met de status was hoopgevend, maar….. 
Mail 14 mei: alleen al het verleggen van de kabels en leidingen is pas rond oktober 2020 klaar. 
Daarna kan pas begonnen worden met de rotonde. Dus weer uitstel. Het waterschap wil de 
waterhuishouding Alblasserwaard breed trekken en de rotonde is daar onderdeel van. Aty neemt 
namens de Klankbordgroep contact op met Mario of hij in de gemeenteraad vragen wil stellen.  
    

Glasvezel 
Er is nog 1 ultieme poging gedaan, maar helaas geen respons vanuit Bleskensgraaf en Oud Alblas. De 
beoogde extra abonnees is zeker niet gehaald. Scenario’s worden onderzocht waarbij een de aanleg 
van een deelfase een optie is.  Er gaat overlegd worden met partijen om de haalbaarheid te toetsen. 
Hopen dat dit iets wordt. Wordt vervolgd….     

5. Overige ontwikkelingen 

 
Multifunctioneel gebouw:  
Joop heeft vrijdag gesprek met de directeur van de school. Het bestuur van de Multistee is ook 
positief. Na een inventarisatie ronde misschien naar een werkgroep om alles verder te ontwikkelen. 

 

100 Waardgesprek 
Zeer positief ontvangen. Wat gebeurt er met de uitkomsten? Bij de raadvergadering van 21 mei zit 

de dorpskaart met de punten die uit de gesprekken gekomen zijn. Dit wordt verder ook 

gecommuniceerd naar de Klankbordgroepen voor verdere uitwerking. Punt voor de volgende 

agenda.  De dorpskaart zetten we op de site van de Klankbordgroep.  

6. Rondvraag 
 
Joop: Jurre neemt de twitter account over. Wat is de status. De wachtwoorden worden nog 
overgedragen 
 

7. Sluiting 
Joop bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22:20 
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Actiepuntenlijst 
 
Actie Wie Wanneer 

 Bernardine afgehandeld 

Concept dorpsagenda n.a.v. bewonersavond Joop Januari 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 

Januari 2020 

Opnemen in dorpsagenda: Nadenken over de mogelijkheden recreatie in 
Goudriaan 

Allen Januari 2020 

Maken afspraken met stakeholders rond dorpshuis (voor de zomervakantie) 
door Joop met hulp van Aty  

Joop / Aty Augustus 2020 

   

Aanvraag struinpad langs de Hoogt. Jan Arie vraagt het verder na bij de heer 
Bakker. 

Sheila Afgehandeld zie notulen 

Aty vraagt aan van Dam van Noordeloos na om ons te informeren over de 
ontwikkelingen rond het Noorderhuis.  

Aty Zie punt  

Joop neemt contact op met Meerkerk over onze wensen. Joop afgehandeld 

Joop meldt aan Rene dat we 4K€ bijdragen aan het trapveld. Bernardine zal 
hiervan in CC in kennis worden gesteld en maakt het geld over aan de 
speeltuinvereniging. 

Joop / 
Bernardine 

afgehandeld 

navragen waar het geld vandaan gekomen is bij het asfalteren van de kade bij 
de Heideweg in Giessenburg 

Bernardine  

   

   

   

   

   

Vergaderingen 2019 

 
Datum (reguliere vergaderingen) Datum (extra vergaderingen) 

1 juli  

9 september  

14 Oktober  

16 December  

  

 

  


