
 
 

 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 28 september 2020 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Een bijdrage aan de rommelmarkt, kosten voor een nieuwsbrief t.b.v. de website en 

investering in een nieuwe braadpan zijn akkoord. 

• Enquête betreffende kaderstellend besluit harmonisatie begraafplaatsen beleid is door de 
KBG ingevuld.  

• Uitnodiging voor deelname aan bijeenkomst gemeente/klankbordgroepen ontvangen. 
Doorgang afhankelijk van corona maatregelen. 

• Lizanne Lanser woont de vergadering gedeeltelijk bij. 

 

2.  Status besproken punten 
➢ De streefdatum voor publicatie van de nieuwe website is  eind oktober 2020. Bewoners 

zullen via een nieuwsbrief worden geïnformeerd. 
➢ De initiatiefgroep ziet toetreding extra partij voor het beheer in deze fase niet wenselijk. De 

wethouder geeft aan dat natuurbehoud en recreatief medegebruik uitgangspunt zijn en 
zullen blijven. Gesprekken over de wijze van aanpak en samenwerking tussen partijen 
worden voortgezet, de provincie is op de hoogte gesteld. Het plan Commijs komt als 
verrassing en wordt als absoluut niet wenselijk gezien. 

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

➢ Het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van voorbelasting voor de aanleg 
van de rotonde wordt voorzien in april/mei 2021. Een vergunningsaanvraag gedaan. Aanleg 
rotonde gepland in de periode juni-september 2021. 

➢ Digitale Stad zal binnenkort een convenant met gemeente afronden en is nog in gesprek met 
het Waterschap over de benodigde vergunningen. Bewoners worden door zowel de 
Stichting, Solcon en Digitale Stad geïnformeerd worden over het verdere proces. Doelstelling 
is dat begin 2021 met de aanleg gestart gaat worden en dat eind 2021 alle woningen in de 
gehele voormalige gemeente Molenwaard op het netwerk aangesloten zijn. 

➢ Een aantal partijen hebben blijk gegeven te willen afstemmen over participatie in een 
toekomstig multifunctioneel gebouw. Op basis van het op te stellen huisvestingsplan 
(woonvisie) van de gemeente worden kansen gezien, ook voor de school. Begin 2021 zal 
verdere consultatie en planvorming opgepakt worden. 

➢  De energiemarkt is tot nader order uitgesteld. De actie voor woningisolatie beperkt zich tot 
een combinatie van vloer, muren en dak. Apart is niet mogelijk.  
 

2. Rondvraag 
▪ Spijlen langs het hek naar de speeltuin kunnen gevaarlijk zijn. Dit wordt bij de gemeente 

gemeld. 
▪ Bijdrage vanuit de KBG alleen onder de afgesproken voorwaarden, dus ook voor de molen. 

 


