
 
 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 8 november 2021 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Vraag vanuit gemeente over behoefte ontmoetingsplek jongeren. 

Geantwoord dat jeugdhonk beschikbaar is en wellicht t.z.t. in het ontwikkelingsplan een 
alternatief gevonden wordt. 

• Vraag om de mogelijkheid voor mobiele prikstraten te delen op social media 
Gezien de promotie door de gemeente geen taak voor de KBG 

• Concept bericht gemeente over limitering budget per 1-1-2022 
Gekeken zal worden welke mogelijke projecten aangedragen kunnen worden, c.q. acties 
uit te zetten om aan de limietopgave te komen. 

• De nieuwsbrief (03) zal donderdag 11 november verschijnen. Definitieve versie wordt in 
de vergadering getoond. 

• Verzoek stichting bejaarden comité Goudriaan-Ottoland voor bijdrage aan te organiseren 
activiteiten, met doel een aantrekkelijke en ruimer aanbod gedurende het jaar. 
De vergadering besluit € 5.000 toe te kennen om de komende jaren iets extra voor de 
senioren te kunnen doen. 

 

2.  Status besproken punten 
➢ De initiatiefgroep Slingelandse plassen organiseert op 15 november een inloopavond voor de 

presentatie van de plannen. Daags hierna een informatieve raadsvergadering. De ervaring nu 
is dat de huidige plannen onvoldoende (financieel) onderbouwd zijn. In het proces dusver is 
de informatieoverdracht c.q. communicatie onvoldoende en aangedragen voorstellen zijn 
niet concreet in de planvorming meegenomen. 

➢ Vanuit het dorp is het initiatief genomen om de bouwgrond aan de ZZ 125 over te nemen en 
een meer passend plan te ontwikkelen. Verwacht wordt dat eind dit jaar duidelijkheid 
hierover gegeven kan worden. 

➢ Het verleggen van kabels en leidingen zal begin december starten en eind januari afgerond 
zijn. Na aanbrengen voorbelasting zal de aanleg van de rotonde in juli 2022 starten. 

➢ Na een lang proces zal woensdag 10 november de officiële starthandeling voor de aanleg van 
het glasvezelnetwerk aan de Vuilendam plaatsvinden. Gestart is met de schouw. Als eerste 
zal het hoofdnetwerk langs de openbare wegen aangelegd worden, gevolgd door fasegewijze 
aansluiting van de woningen. Goudriaan zal tweede helft december en januari aan de beurt 
zijn voor de schouw. De verwachting is nu dat eind 2022 het grootste gedeelte van voormalig 
Molenwaard aangesloten zal zijn.  

➢ De kruising van de Heuvel en de Zuidzijde is aangepakt. Bochten ingekort, geasfalteerd en 

een drempel aangebracht. Nu nog wachten op het aanbrengen van de gekleurde vlakken. 

➢ Gesproken is met geïnteresseerde partijen t.b.v. van het multifunctionele gebouw.  Ter 
onderbouwing van het te maken ontwikkelingsplan zal in week 46 een enquête onder de 
bewoners uitgezet worden. Op basis van de uitkomsten en andere mogelijkheden wordt een 
plan opgesteld wat aan de gemeente gepresenteerd kan worden. 
 

2. Rondvraag  
Geen te vermelden zaken 


