
 
16 december 2019 

Aanwezig:     Joop Broer, Klariena van Zee, Janny Visser, Aty van Mastrigt, Jurre den Besten, Bas 
Vonk en op verzoek: Jan Arie koorevaar en Mario de Lijster. 

Afwezig :     Bernadine Bolwijn , Gerrit de Wit, Gerrit Slob, Teunis Jakob 

 

 

1. Opening 
 Joop opent de vergadering om 20:08 en heet iedereen welkom. Gerrit de wit is op zee, Gerrit slob en 
Bernadine zijn ziek Teunis jacob heeft zich afgemeld.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Bevrijdingsfestival -> Er is een mail ontvangen over het organiseren van een 

bevrijdingsfestival.  Colinda van Rees heeft Klariena telefonisch benaderd en Klariena heeft 

vervolgens een aantal namen aangedragen. We geven de mededeling naar de organisatie 

door dat er wellicht al andere festiviteiten zijn in augustus.  

• AED B&B Het Groene Wout -> B&B Het groene wout heeft een aanvraag gedaan voor het 

plaatsen van een AED. De bassischool financeerd al mee. Bas geeft aan dat de G3 van 1600 

euro een goede optie is, er is een nieuwere versie beschikbaar G5 deze kost echter veel meer 

en is duurder in het onderhoud. De klankbord ondersteunt graag dit goede initatief met 250 

euro.  

• Er is een nieuwe beamer aangeschaft van 500 euro, de oude was meer dan 20 jaar oud. De 

nieuwe beamer is een goede aanvulling op de bestaande apparatuur van de KBG. De 

flightcase van de microfoons wordt gereed gemaakt zodat de beamer er veilig in opgeborgen 

kan worden. Wanneer de randzaken zoals opberging en instructie gereed zijn, kan het toestel 

, met de nodige voorwaarden, uitgeleend worden. 

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

• Offerte Gerjan voor aanpassing website ontvangen. Het lijkt ons een nette prijs en we zien 

het als het vergroten van de leefbaarheid van het dorp, Klariena neemt contact op met 

Gerjan. Tussentijds de opbouw van de website opnieuw voorleggen voor heel de 

Klankbordgroep om zo geen zaken over het hoofd te zien.  

• Uitnodiging avond over energie opwekken. Is de revue gepasseerd. Er is van de 

klankbordgroep niemand in de gelegenheid geweest om deze avond te bezoeken.  

• Gerrit heeft contact gehad met het waterschap. Voortgang van de wegwerkzaamheden aan 

de heuvel zijn door het waterschap verplaatst naar het jaar 2020, naar verwachting voor de 

bouwvak.  

o De wegwerkzaamheden aan de heuvel en de hoogt zijn losgekoppeld.  

o Bas Vonk vraagt zich af waarom de brug, de heuvel, en de hoogt niet in een keer 

aangepakt worden. De brug is voor kinderen onbegaanbaar/erg hoog. We willen 

vragen of de brug en de heuvel gecombineerd kunnen worden. Zie actiepunten.  

o Bij zuidzijde trailers heeft het waterschap de weg wel opgehoogd, waarom kan dat 

niet bij de brug.  



• Mailtje van Kees Heiden van ‘’doe mee molenlanden’’. Mario heeft met Kees afgesproken 

dat hij er deze avond bij komt zitten en dan verder kijken.  

o Twee raadsleden vinden wij wat veel.  

o We vinden het fijn dat er raadsleden (jan arie en Mario) vanavond aanwezig kunen 

zijn. en hopen dat dit jaarlijks/ periodiek terugkomend iets is.  

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

- Energie markt. Sheila en klariena zijn betrokken in de werkgroep samen met een aantal 
ottolanders en Jose houtman.  

- RBNB gebruik, de vorige keer is het met Teunis Jacob besproken, wij stonden nu nog niet op 
de lijst voor gesprekken met bewoners, Teunis jacob zou dit nog uitzoeken.  

o We hebben te maken met Tablis, je kan het beleid niet aanpassen. Er blijkt weinig 
belangstelling vanuit de directe omgeving. Het verduurzamen van deze woningen 
duurt naar verwachting nog een tijd. Na het verduurzamen gaan vaak ook de 
huurkosten omhoog.  

o We vinden het als klankbordgroep heel jammer dat de vastgesteld kan worden dat 
meerdere bewoners van met name de Van Tetsstraat vertrekken door de veranderde 
omgeving. Het wordt niet bevorderd om bewoners uit deze streek te trekken. Door 
Jan Arie wordt de verantwoordelijke wethouder benaderd.  

 

4.  Speerpunten  
Slingelandse Plassen 
De gemeente volgt de eerder aangegeven weg. Gesprek met initiatiefnemers die in het kader van 

beheer en onderhoud iets willen bijdragen. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2020 de 

mogelijkheden naar buiten worden gebracht. 

Struinpad 
De situatie  is nog steeds hetzelfde als bij de vorige vergadering. 

Zuidzijde 125 
Het alternatieve plan van de samenwerkende insprekers is uitgewerkt en is in een tweetal sessies 
besproken met de wethouder en  Meerkerk. Aty is namens de klankbordgroep geweest. Meerkerk 
heeft in aanwezigheid van zijn twee adviseurs aangegeven zijn plannen niet te willen wijzigen. Ziet 
geen opties in het alternatieve plan maar wil hierover de komende tijd nadenken. 

In het gesprek heeft Meerkerk aangeven dat hij de initiatiefnemers niet begrijpt omdat het nieuw 
ingediende plan lijkt op zijn plan. Als KBG en de andere insprekers zien wij dit anders. Het lijkt erop 
dat er niet begrepen wordt voor welke doelgroep (in het belang van de leefbaarheid) de woningen 
dienen te komen.  

De zienswijzen zijn ingediend. Deze moeten worden meegewogen door de gemeente. Derhalve  
wachten op reactie, daarna volgt verdere besluitvorming/stappen. 

Alternatief is om een breder draagvlak voor het alternatieve plan te creëren  bij de bewoners. Dit zou 
de beslissing van de gemeenteraad kunnen beïnvloeden. In het verlengde hiervan kan een 
dorpsbrede presentatie van het alternatieve plan (ook naar de gemeente) kunnen helpen.  

Door de gemeente schijnt  in 2018 een principebesluit afgegeven te zijn. Hier kan geen documentatie 
overlegd te kunnen worden. Vraag is wat de formele status hiervan is in deze procedure. 



Conclusie: afwachten wat nu volgt. Vinger aan de pols houden bij de wethouder. We krijgen nu geen 
antwoorden op onze vragen.  

Rondje Goudriaan 

Marco Louwman heeft zijn excuses aangeboden voor het vergeten te informeren van de 
klankbordgroep n.a.v. de Mail van 4 nov. De betreffende brief is naar de bewoners gestuurd en niet 
naar de Klankbordgroep. Feit blijft dat de aanleg verschoven is naar 2021. 
 

Glasvezel 
In de afgelopen weken zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn er 

besluitvormingstukken gemaakt. Verwacht wordt dat in de derde week van januari een uitspraak 

komt of de samenwerking en daarmee aanleg doorgang vindt.  

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. 

 
Multifunctioneel gebouw:  
Er is al overleg geweest met de school en de Multistee. Alleen met Wasko dient nog contact 
opgenomen te worden. In januari worden stappen gezet. O.a. overleg met multifunctioneel gebouw 
Noordeloos over de te volgen aanpak. Volgende stappen zijn: Een werkgroep oprichten.  
Rode lijn is om het wiel niet opnieuw uit te vinden maar informatie te verzamelen van reeds 
geslaagde projecten. Meekoppelkansen is het key-woord. 
 

6. Rondvraag 
 

- Jan Arie geeft aan, dat het fijn is om hier te zijn en geeft als tip; maak gebruik van ons 
Raadsleden.  

- Jurre vraagt naar de stand van zaken Noordzijde 60. Alle kavels zijn verkocht. De wethouder 
gaat toezien dat de boerderij in stand blijft, dit is ook aan de Raad voorgelegd. Het 
monument blijft in stand.  

- Mario, bedankt de KBG dat hij aanwezig kon zijn.  
- Data voor het nieuwe jaar worden doorgestuurd met de notulen.  

 

7. Sluiting 
Joop bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22:09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actiepuntenlijst 
Actie Wie Wanneer 

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 
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 Voor de volgende 
vergadering.  

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  

  

 


