
 
 

 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 6 juli 2020 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Factuur voor de nieuwe website en de bijdrage voor de AED van het Groene Woud zijn 

ontvangen en betaald. 

• Het Waterschap gaat werkzaamheden aan de Heuvel uitvoeren. Toegezegde informatie is 
niet ontvangen. De situatie aan de brug over de Goudriaan (kruising Zuidzijde/Heuvel) wordt 
niet meegenomen.  

 

2.  Status besproken punten 
➢ De streefdatum voor publicatie van de nieuwe website is 1 september 2020. 
➢ Voor het beheer van de Slingelandse plassen heeft zich nog een belangstellende aangemeld. 

Komende tijd vinden gesprekken plaats over de wijze van aanpak en samenwerking tussen 
partijen. 

➢ Er is nog geen duidelijkheid over de uiteindelijke invulling van het bouwproject ZZ125. De 
inspraakreacties zijn nog niet beantwoord en procedureel lopen ook nog een aantal zaken. 

➢ Naar verwachting zal binnenkort het verleggen voor kabels en leidingen voor de aanleg van 
de rotonde gaan starten. Afronding wordt eind dit jaar verwacht. Aanleg rotonde rond zomer 
2021. 

➢ De aanleg van het glasvezelnetwerk door Digitale Stad gaat gebeuren. Momenteel wordt 
overleg gevoerd met gemeente en Waterschap over de benodigde vergunningen. 
Doelstelling is dat eind 2021 alle woningen in de gehele voormalige gemeente Molenwaard 
op het netwerk aangesloten is.  

➢ Een aantal partijen hebben blijk gegeven te willen afstemmen over participatie in een 
toekomstig multifunctioneel gebouw. Na de vakantie zal verdere consultatie en planvorming 
opgepakt worden. 

➢  Mogelijk dat de energiemarkt in het najaar of volgend jaar gehouden wordt. 
➢ Het probleem van de hondenpoep in vooral de ‘nieuwbouw’ is nog niet opgelost. 
➢ De overlast door een aantal bewoners van huurwoningen blijft een probleem. Het huidige 

beleid van woningtoewijzing is hier mogelijk een oorzaak van. 
 

2. Rondvraag 
▪ Zowel Gerrit als Klariena zullen einde van 2020 stoppen als lid van de Klankbordgroep. 
▪ Lizanne Lanser zal de volgende vergadering aansluiten. 
▪ Burgemeester Segers gaat een ronde doen en komt 30 juli door Goudriaan 
▪ Veel kikkers/padden blijken terecht te komen in de rioolputten. Is daar een oplossing voor? 
▪ Vanuit de gemeenschap is er behoeft aan informatiedeling (o.a. buurtpreventie) via 

Whatsapp.  
▪ De ontwikkelingen t.a.v. de locatie van de militaire radar zullen gevolgd worden. 

 
  


