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1 juli 2019 
 
Aanwezig:  Bernardine Bolwijn, Joop Broer, Klariena van Zee, Janny Visser, Aty van Mastrigt, 

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

1. Opening 
 Joop opent de vergadering om 20:15 en heet iedereen welkom. Gerrit en Gerrit komen iets later.  
regelmatig niet aan komt bij Bas. De laatste telefoonnummers voor de whatsapp groep worden 
uitgewisseld.  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• De trap op de zwemplek bij het Raadhuis is verdwenen. Onduidelijkheid wie dit gedaan 

heeft, wellicht de watersportvereniging of Waterschap. Voorstel is om voor een nieuwe trap 
te zorgen. 

• Adriaan Meerkerk heeft vorige week gereageerd op een mail van 6 januari. Voegt 
inhoudelijk niets toe en er zal niet op gereageerd worden. 

• Per mail is een oproep gedaan voor aanmelding van een project t.b.v. de dorpskrachtprijs bij 
ZHVKK. Wij zullen vooralsnog geen aanmelding doen. 

• De begroting voor het Blauwalg festival is na eerder afstemming met Roald de Vries 
ontvangen. Aantal sponsors kan er voor zorgen dat mogelijk een kleine winst geboekt gaat 
worden. Het initiatief beantwoord aan de uitgangspunten voor een bijdrage van de 
Klankbordgroep. € 500,- wordt toegezegd. 

• Aty heeft de bijeenkomst Duurzaam Samen bezocht. Met de handvatten die aangereikt 
worden, o.a. energieverbruik per kern, zou een case opgezet kunnen worden. Gezien 
duurzaamheid een speerpunt is voor de dorpsagenda een kans om hierop door te pakken. 

• Simon Bor heeft een mail gestuurd waarin hij vraagt om aanvullende spullen t.b.v. het 
podium en de geluidsinstallatie.  Dit punt wordt later in de vergadering besproken. 
 

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

- Aty is bij de bijeenkomst geweest van de seniorenraad en heeft een kort verslag per mail 
rondgestuurd. Inhoudelijk wordt nog ingegaan op het verschil in de doorverwijzing van 
dementerende mensen door huisartsen in het westelijk- en oostelijk deel van de 
Alblasserwaard. De twee openstaande vacatures zijn ingevuld. 

- De zienswijze op het plan Zuidzijde 125 is door de Klankbord ingediend. 
- Het fietspad aan de Heideweg valt onder het Waterschap. 
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4.  Speerpunten  
 
Slingelandse Plassen 
De gemeente heeft via de media laten weten dat mogelijk eind 2019 een besluit genomen wordt 

over het beheer. Teunis Jacob doet het verzoek om mee te denken over de mogelijkheid om een 

vrijwilliger te vinden voor het openen en sluiten van het toiletgebouw. Het gaat om 08.00 open en 

20.00 dicht. De alternatieven oproep via facebook en vragen aan de hengelsportvereniging worden 

genoemd.  Elaine Pellikaan woont tegenover de plassen en zou wellicht vrijwilliger willen worden. 

Aty vraagt dit na. Aan Teunis Jacob wordt gevraagd of een vrijwilligersvergoeding tot de 

mogelijkheid behoort. Hier komt hij op terug. 

Struinpad 
Het waterschap heeft laten weten geen bijdrage te verlenen aan verharding. Onverhard zou de 

enige mogelijkheid zijn. In het kader van beter iets dan niets en de mogelijkheid om hiervoor een 

subsidiepotje te vinden wordt het plan voor een onverhard pad verder uitgewerkt. Gerrit wijst nog 

op een soort halfverharding die in Gouda toegepast is.  

Zuidzijde 125 
Voorontwerp ligt bij de gemeente en de zienswijze van de Klankbordgroep is ingediend. Vooralsnog 
is niets bekend. Dus wachten op verder nieuws.         

Rondje Goudriaan 
Het bord nabij de kruising is ontvreemd. Geen nader bericht over het hoe, wie en wat ontvangen. 
Het waterschap heeft een besluit genomen over de aanpak van de waterhuishouding in de 
Alblasserwaard. Wellicht dat dit het proces om tot een rotonde te komen ten goede komt. 
    

Glasvezel 
De ultieme poging om 1000 extra abonnees te werven is niet gelukt. Ook dit keer weinig respons uit 
Oud Alblas en Bleskensgraaf.  Getracht wordt in overleg met gemeente, GiessenlandenNet en 
glasvezel Molenwaard een alternatief te bedenken om al dan niet gedeeltelijke aanleg haalbaar te 
maken.5. Overige ontwikkelingen 

 
Overige ontwikkelingen 
Multifunctioneel gebouw:  
De directie van de Fakkel staat zeer positief tegenover een multifunctioneel gebouw. Anticiperend 
hierop wordt nu beperkt onderhoud gepleegd. Gezien de leeftijd van het schoolgebouw en de 
indeling zou renovatie onnodig duur worden. Vernomen is dat het bestuur van de Multistee 
besloten heeft het gebouw energiezuinig te maken. Vraag is of dit wel een goed idee is in het licht 
van een toekomstig multifunctioneel gebouw. Met het bestuur van het Noorderhuis zal een afspraak 
gemaakt worden teneinde inzicht te krijgen in de aanpak van een dergelijk project. Aty neemt 
contact op.  

Geluidsinstallatie 
Gediscussieerd wordt over de mail van Simon. Gerrit de Wit zal kijken naar de korte podiumpoten of 

deze van hout of metaal zijn. Daarna iemand of bedrijf zoeken om deze te laten maken of eventueel 

te kopen. Besloten wordt om een nieuwe beamer te kopen. Gerrit Slob zorgt voor een offerte. De 

nieuwe extra koffer kan gebruikt worden om microfoons in op te bergen. Gerrit Slob neemt contact 
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op met Simon Bor voor technisch advies. Bij de intocht van de Roparun is het oude mengpaneel 

ingezet. Voorgesteld wordt om deze na te laten kijken zodat er ook in de toekomst twee installaties 

te gebruiken zijn. Dan zijn er nog wel twee nieuwe microfoons nodig. Joop stuurt een antwoordmail 

naar Simon waarin de besluiten van de Klankbordgroep worden toegelicht. Gevraagd wordt of de 

Multistee verzekerd is voor de opgeslagen spullen van de Klankbordgroep. Al met al staat er 

binnenkort voor een behoorlijk bedrag aan apparatuur.  

6. Rondvraag 
 
Jurre heeft het twitter account nog niet overgenomen. Probleem is dat het account op persoonlijke 
naam is en niet eenvoudig overgezet kan worden. Wat betreft de website en mail is er nog een 
probleem met wachtwoorden. Klariena gaat dit regelen met Annette. 
Het bestemmingsplan voor restauratie van de boerderij en bouw schuurwoning op de locatie Stuij is 
goedgekeurd. Woningen bedoeld voor de vrije markt. Gevraagd wordt of sturing vanuit  de 
gemeente voor starterswoningen mogelijk is. Nee, dit initiatief wordt overgelaten aan de markt. Dit 
geldt ook voor CPO projecten. Gezamenlijke aanvraag vanuit gemeenschap mogelijk. De 
Klankbordgroep zal een bericht verspreiden om interesse vanuit Goudriaan te peilen. Wellicht een 
bouwmogelijkheid achter de woning van mevrouw de Vos.  
Klariena heeft de bijeenkomst over tiny houses bezocht. Hierbij ook de mogelijkheid voor small 
houses aan bod geweest. De gemeente beraad zich over medewerking aan mogelijke aanvragen. 
Voor proefplaatsing worden locaties gezocht. Wellicht een kans voor Goudriaan.  
 

7. Sluiting 
Joop bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22:20 
 
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 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. Afspraak maken. 

Aty Zie punt  

Mail geluidsinstallatie en overige zaken Simon Bor Joop Juli 2019 

Offerte beamer Gerrit S Juli 2019 

Vrijwilliger WC Slingeland Aty Juli 2019 

Bijdrage blauwalg festival afronden Joop Juli 2019 

Korte poten podium verzorgen  Gerrit de W Voor de volgende vergadering 

Nagaan mogelijkheden vrijwilligersbijdrage Teunis Jacob Voor de volgende vergadering 

   

 

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

9 september  

14 Oktober  

16 December  

  

 


