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21 oktober 2019 
 
Aanwezig:  Joop Broer, Klariena van Zee, Aty van Mastrigt, Gerrit Slob, Teunis Jacob Slob, Bas 

Vonk, Sheila van den Berg  
Afwezig :  Jurre den Besten, Bernardine Bolwijn, Gerrit de Wit, Janny Visser, 
 

1. Opening 
 Joop opent de vergadering om 20:00 en heet iedereen welkom.  
 

2. Stand van zaken Slingerlandse Plassen 
• Wordt gedaan door Teunis Jacob i.p.v. Dennis Burggraaf 

• Mensen met ideeën voor de plassen zijn welkom, niet alleen de ideeën maar ook de 
praktische invulling en financiering moet meegenomen worden. Woensdag 23 oktober is de 
eerste bijeenkomst van de geplande 3. Op 5 november komt de eerste uitleg van de 
mogelijkheden in de gemeenteraad, daarna komt de info voor het publiek beschikbaar. 

• De planning van december 2019 voor een besluit over de wijze van beheer wordt niet 
gehaald. Voor de zomer 2020 moet er een keuze gemaakt zijn. 

• Naast ambtenaren is er ook een expert ingehuurd voor de begeleiding van de uitwerking.  

• De randvoorwaarden die al vastgesteld zijn, worden in grote lijnen meegenomen. Alleen het 
hoogst nodige onderhoud heeft tot dusver plaats gevonden. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen stukken en mededelingen. 

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

• Stand van zaken van Twitter en Facebook: Twitter loopt, Facebook nog niet, wordt door 
Klarina opgepakt. 

• Beamer, lichtinstallatie gaan we aanschaffen. Gerrit neemt dit ook met Simon op. 

• Afspraken stakeholders dorpshuis Noordeloos: Aty en Joop nemen dat nog op. 
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5.  Presentatie Jose Houtman 
• Hoe kunnen de kernen energieneutraal worden en hoe kunnen we de bewoners daarmee 

informeren en helpen? Dit kan door het houden van een duurzaamheidsmarkt. Dit in 
samenwerking met Ottoland?  Probeer zoveel mogelijk draagvlak te creëren met zowel 
jongeren als ouderen. Besloten wordt om in Goudriaan een duurzaamheidsmarkt te houden. 
Er moeten wel contactpersonen vanuit de klankbordgroep komen: Sheila geeft zich op.  
Veel info over dit onderwerp te vinden op www.ecmolenlanden.nl. De focus over dit 
onderwerp ligt overigens op huiseigenaren, maar ook de huurders hebben zelf 
mogelijkheden om kleine zaken te verbeteren.  

 
6. Stand van zaken speerpunten: 
• Struinpad 

De Heuvel en De Hoogt worden voorlopig nog niet aangepakt. Daardoor komt het 

bespreekbaar maken van een struinpad niet los. De gemeente en het Waterschap zijn nog in 

overleg over de `overname` van alle wegen in het buitengebied. Gerrit de Wit neemt weer 

contact op met het Waterschap wat en wanneer er wat gaat gebeuren. 

• Zuidzijde 125 
Er is een gesprek geweest met Dhr. Meerkerk. Er is geen verandering in onze zienswijze en 
zijn standpunt ten aanzien van de bouwmogelijkheden. Er wordt totaal geen rekening 
gehouden met de vraag vanuit de bevolking van Goudriaan. Er wordt door de inbrengers van 
de zienswijzen een alternatief plan gemaakt, inclusief een berekening van de financiële 
haalbaarheid. De Klankbordgroep gaat akkoord met een financiële bijdrage a € 130,- voor de 
plankosten.  

• Rotonde Goudriaan 
Het blijft stil. Joop neemt contact op met de projectleider van de provincie. 
     

• Glasvezel 
Vanuit de gemeente mag niets meer verwacht worden. De Stichting is bezig met een ultieme 
poging om de aanleg nog mogelijk te maken. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met 
commerciële partijen. Verwacht wordt dat begin november duidelijk wordt of de Stichting 
gaat stoppen met dit project of dat de aanleg door gaat. 

     
• Overige ontwikkelingen 

Multifunctioneel gebouw:  
Blijft een punt wat zeer belangrijk is. Gezegd is dat er over de wetering gebouwd mag 
worden.  Essentieel voor de haalbaarheid is draagvlak bij alle partijen en een goed idee. 
Hiermee kan de gemeente een onderbouwd besluit nemen. Aty en Joop gaan 
belanghebbenden benaderen.  
 

7. Rondvraag 
 

Bas:   
Punten uit de gesprekken van 100 Waard gesprekken: 
-De brug bij Gert Vonk: Wat is de status. De gemeente komt terug op de gesprekken. 
 

http://www.ecmolenlanden.nl/
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Sheila en Aty: 
Is er sprake van RB&B gebruik van leegstaande huurwoningen? Er blijkt veel overlast te zijn 
van nieuwe huurders. Zowel de gemeente als de woningbouwvereniging lossen de 
problemen van overlast niet op. Juist jongeren vanuit de gemeente zelf komen niet meer in 
aanmerking voor zulke huizen. 
Gesprekken van wethouders met de inwoners: Goudriaan wordt niet genoemd: waarom 
niet? Het blijkt dat telkens een selectie van kernen gekozen wordt. Dus ook andere kernen 
staan niet op de lijst die in het Kontakt staat. 
 
Klariena:  
Kopen van een nieuwe zwemtrap: doorzetten naar het volgende zwemseizoen. Toch is er wel  
overlast van met name de oudere zwemjeugd. Er moet een gesprek komen met de  
omwonenden.  
Website: Zetten we hem door? Kosten € 35,- per jaar. Er wordt door 
bewoners wel gebruik van gemaakt. We nemen contact op met GerJan voor upgrade en 
misschien verder onderhoud.  

 

7. Sluiting 
Joop bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22:40 
 
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 

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

Joop / Aty November 2019 

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. Afspraak maken. 

Aty Zie punt  

Aanschaf beamer en lichtinstallatie Gerrit S December 2019 

 
Korte poten podium verzorgen  

Gerrit de W geregeld 

Opvragen status van de verbeteringen van de Hoogt en Heuvel. 
Aangeven dat het brug bij Gert Vonk een zeer gevaarlijk punt wordt, zeker 
voor kinderen 

Gerrit de W  

 

Vergaderingen 2019 
Datum (reguliere vergaderingen) Datum (extra vergaderingen) 

1 juli  

9 september  

14 Oktober  

16 December  

  

 

 


