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18 februari 2019 
 
Aanwezig:  Bernardine Bolwijn, Bas Vonk, Jan Arie Koorevaar, Janny Visser, Joop Broer, Klariena 

van Zee, Aty van Mastrigt, Sheila van den Berg, Gerrit Slob, Teunis Jacob Slob, Jurre 
den Besten  

Afwezig :  Bas Vonk, Gerrit de Wit 
 

1. Opening 
 Joop opent de vergadering om 20:40 en heet iedereen welkom met name Jurre en Teunis Jacob als 
nieuwe leden. Annette komt geen afscheid nemen en heeft alles overgedragen aan Klariena. Teunis 
Jacob (teunisjacob.slob@jouwgemeente.nl)  en Jurre stellen zich voor.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Uitnodiging van gemeente Molenlanden over de energietransitie. Jan Arie is geweest en er is 

verteld over de verduurzaming van de wijken. Daarna workshops over verschillende 
onderwerpen betreffende energietransitie. Gorinchem en Molenlanden trekken met elkaar 
op.   

• Uitnodiging gezamenlijke klankbordgroepen: geen nieuws gehoord. De dorpsraden uit 
Giessenlanden hebben wel  hun vraagtekens over de nieuwe werkwijze van de 
klankbordgroepen. Zijn vooral bang voor het verlies van de onafhankelijkheid van de 
klankbordgroepen.  

• Mail Adriaan Meerkerk over de plannen project De Vos. 

• Begraafplaats: de kraan is niet aangesloten: hoe zit dit? Door verwezen naar het Meldpunt 
Openbare Ruimte. Wij zetten een link op de site van de Klankbordgroep Goudriaan 

 

3. Notulen 
Geen opmerkingen over blad 1 en 2, actiepunten aangepast. 
Bernardine: 
-zou navragen hoe het zit met de wegversmalling. Als er wat gewijzigd moet worden, eerst 
overleggen met belanghebbende 
-Opdracht Slingerlandse Plassen: alleen maar onderzoek naar onderhoud. 
-Kaart voor Piet: is verstuurd  
 

4.  Speerpunten  
 
Slingelandse Plassen 
 

Van den Berg is contactpersoon voor dit project. Het project wordt opnieuw opgepakt met de 

meerdere belanghebbenden (niet alleen jagers en vissers). Dorpsraad Noordeloos werkt met 

werkgroepen. Kunnen wij ook doen. De werkgroep gaat echt de kar trekken samen met een lid van 



2 

 

de Klankbordgroep. Misschien een enquête houden via de basisschool.  

Er is overigens een uitslag van de participatie avond in Goudriaan. Met de uitkomst (zwemmen op 1) 

is niets gedaan.  12 maart is er een gespreksavond bij de gemeente over De Slingelandse Plassen. 

Klariena gaat een enquête maken en neemt contact op met dhr. Cees Meerkerk (directeur) en 

Jelmer den Hartog of ze dit af willen nemen. Daarin worden de ouders ook uitgenodigd om te gaan. 

Neem ook het beheer en onderhoud mee in de plannen. Zeker de plannen op lange termijn. Er is 

budget maar niet oneindig. 

Zuidzijde 125 
Joop heeft een folder. Dit gaat als voorstel naar de raad. Dhr. Meerkerk wil graag samenwerken met 
de Klankbordgroep om te kijken wat de behoefte van de bewoners zijn. Onze vraag is wel in welk 
gedeelte van het project mogen we meedenken? In het begin of mogen we alleen maar ja en amen 
zetten. Hoe zit het met de agrarische bestemmingen en het maken van kleine wijkjes (zie Ottoland)? 
Wij willen als Klankbordgroep graag betaalbare woningen voor senioren (op de begane grond) en 
starters. Wij willen graag weten wat de prijs is en het aantal van de starterswoningen zijn en hoe 
staat dat in de verhouding met de rest van de woningen.  
De vraag blijft ook hoe het zit met de bedrijven die in de omgeving zitten.  

Rondje Goudriaan 
8 februari nieuwe info van Marco Louwman. Planning klopt niet meer, grondonderzoek valt tegen. Er 
moet nu gekeken worden hoe de rotonde moet worden aangelegd. 20 februari worden alle uitslagen 
besproken.  

Planning:    11 maart – 8 april : opstellen en vaststellen DO 
   9 april – 28 juni : opstellen en vaststellen bestek 
   28 mei – 10 september opstellen aanbestedingsstukken en aanbesteding afgerond 
   10 september  start uitvoering 

Ons verzoek: begin voor de zomer ivm de fietsers ed. 
Conclusie: het duurt lang, maar hij komt er echt…..      
 

Glasvezel 
De Klankbordgroep vindt de gang van zaken zeer teleurstellend. De stichting gaat toch verder, maar 
hebben voor de financiering van het project 1000 extra abonnementen nodig.  
We vinden het jammer dat op deze manier een burgerinitiatief door besluiteloosheid van de 
gemeente om zeep wordt geholpen. Het gevolg kan zijn dat volgende burgerinitiatief niet van de 
grond gaan komen.   

5. Overige ontwikkelingen 

 
Struinpad:  
Sheila heeft contact gehad met het Waterschap. Ze zijn wel enthousiast maar er is daar geen geld. Ze 
willen wel meedenken als er door andere instanties initiatieven genomen worden. De grond wordt 
dan beschikbaar gesteld en een deel van het onderhoud op zich nemen.  Door de drukte door het 
verkeer van De Groot ed. is er misschien ook een fietspad nodig. De gemeente moet aangeven dat er 
een fietspad moet komen in het kader van de veiligheid en een recreatieve functie. Dan kan het pad 
meegenomen worden. Er wordt een concept verzoek neergelegd door de Klankbordgroep. 
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Multifunctioneel gebouw:  
Joop neemt met steakholders contact op. Het moet wel binnen de bestaande bebouwing. Er kan 
contact opgenomen worden met Noordeloos voor tips en trucs.  
 

Geluidsinstallatie: 
Simon en Ronald Vogel hebben een voorstel gedaan. Een systeem kost € 1365,90 excl. tas en is 
makkelijk te bedienen. Komt een demo om alles te testen in de grote zaal van de Multistee. Het 
voorstel wordt goedgekeurd.  

6. Rondvraag 

Website:  
Klariena heeft deze overgenomen. Facebook account is nog niet over. Jurre wil Twitter overnemen. 
Klariena gaat de website optimaliseren. Er wordt ook gesproken over De Goudriaanse Blije doos voor 
nieuwe inwoners. 
AGV: heeft volgens ons geen invloed. Op de site komt een disclaimer dat de verenigingen 
toestemming geven dat de gegevens gebruikt worden.  
 

Verzoek tot bijwonen vergadering: 
Mario de Lijster wil een vergadering van ons bijwonen: hij is welkom. 
 

Koffiemoment in Goudriaan 
Voor 1 maart: een voorstel is op de markt, lijkt ons niet handig. Het voorstel om het doen bij de 
school blijft staan. Het kan niet bij de Multistee, daar komt nog een aparte bijeenkomst voor. 
 

7. Sluiting 
Er wordt afscheid genomen van Jan Arie 

Joop bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 23:20 
 
 
Actiepuntenlijst 
 
Actie Wie Wanneer 

Kaartje sturen naar Piet 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 2019 

Opnemen in dorpsagenda: Nadenken over de mogelijkheden recreatie in 
Goudriaan 

Allen Januari 2019 

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

Joop / Aty Augustus 2019 

Simon Bor maakt een voorstel voor geluidsinstallatie en stuurt dit toe. 
Aandacht vereist. 

Simon Bor April 2019 

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

Sheila / Jan Arie Afgehandeld zie notulen 

Bernardine vraagt na bij de gemeente wat de uitgangspunten waren voor het 
geven van de opdracht van de Slingelandse plassen 

Bernardine afgehandeld 

Bernardine vraagt na hoeveel woningen er komen op zuidzijde 125 en koppelt 
zsm terug aan de klankbordgroep 

Bernardine  Afgehandeld 
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E-mail naar Kees Boender met verzoek om zwemwater te realiseren bij de 
Slingelandse plassen 

Joop Vervallen  

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

Aty Zie punt 5 

Joop neemt contact op met Meerkerk over onze wensen. Joop Maart 2019 

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 

In behandeling, maart 2019 

Joop stuurt een schema voor de vergaderingen van 2019. Joop Afgehandeld 

De wegversmalling bij Lies Bos ligt onlogisch. Bernardine neemt dit op met de 
wegbeheerder.  

Bernardine Afgehandeld 

 

Vergaderingen 2019 

 
Datum (reguliere vergaderingen) Datum (extra vergaderingen) 

  

18 februari  

15 April  

17 Juni  

9 september  

14 Oktober  

16 December  

  

 


