
 
 

 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 26 april 2021 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Een bijdrage aan de vrijwilligers die vuil ruimen in Goudriaan 

 Beschikbaar stellen puzzelmappen voor de doorgeefpuzzels 

 Deelname aan bewonersavond energietransitie 

 Melding van te hard rijden in de Van Gentstraat 

 Aanpak kruising Heuvel en Zuidzijde 

 Verzoek jongerenwerkers gemeente voor nadere kennismaking 

 Verzoek delen Nieuwsbrieven door Dorpsraad Noordeloos 

 

2.  Status besproken punten 
 De streefdatum voor publicatie van de Nieuwsbrief is mei 2020. De website wordt wat meer 

bezocht. 
 De initiatiefgroep Slingelandse plassen heeft noodzakelijk onderhoud gepleegd. De plannen 

zullen worden geïnventariseerd, financieel plaatje gemaakt inclusief afspraken over beheer 
en onderhoud. Optie aanwezig voor een hondenuitlaatplaats. 

 Ontwikkelaar Meerkerk heeft zowel naar gemeente als insprekers niet inhoudelijk en 
constructief gereageerd. Het alternatieve plan van de insprekers is via de website van de 
Klankbordgroep naar de inwoners gecommuniceerd. Meerkerk heeft inmiddels een 
vergunning aangevraagd voor de bouw van een bedrijfshal met 4 woningen. 

 Het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van voorbelasting voor de aanleg 
van de rotonde wordt voorzien in september 2021 en maart/april 2022. Aanleg van de 
rotonde in juli 2022. Eerste activiteit is dempen van watergangen in juni 2021. 

 Digitale Stad heeft een convenant met gemeente gesloten. Met het Waterschap wordt nog 
gesproken over de benodigde vergunningen. Doelstelling is dat in de zomer van 2021 met de 
aanleg van het glasvezelnetwerk gestart gaat worden. Inmiddels zijn de eerste drie POP-
stations geplaatst. 

 Voortgang in de afstemming voor een multifunctioneel gebouw is gestagneerd door de 
huidige pandemie. Op korte termijn zal met geïnteresseerde partijen gesproken worden. Op 
basis van de huidige woonvisie van de gemeente worden kansen gezien, ook voor de school. 
De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar gewenste accommodaties. 

  De energiemarkt is tot nader order uitgesteld. Voor de postcoderoos zijn zonnepanelen 
geplaatst op de loodsen van Kon en de Groot. 

 Kleine zelfstandige projecten en groen gas zijn de oplossingsrichtingen voor de 
energietransitie voor Goudriaan. 
 

2. Rondvraag 
 Wat is de reden dat op de begraafplaats geruimd gaat worden. 
 Wat zijn de alternatieve mogelijkheden voor een wandelpad langs de Heuvel, kijkend naar 

andere paden in de gemeente welke recent aangelegd zijn. 
 


