
 
 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 24 januari 2022 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Mail omgevingsmanager provincie met daarin het verkeersbesluit voor de aanleg van de 

rotonde: ter kennisgeving, goed dat de communicatie conform afspraak werkt. 

• Mail projectmanager provincie met de vraag de rotonde te adopteren c.q. te voorzien 
van een groen aankleding: verdere behandeling onder agendapunt 4. 

• Factuur Gerjans voor Nieuwsbrief nummer 3: is betaald. 

• Bedankje van Senioren Goudland voor de ontvangen bijdrage: zijn zeer verrast en geven 
aan zoveel mogelijk in te zetten voor de senioren. 

• Verzoek voor plaatsing zandbak bij brug over de Goudriaan: melding bij KBG en 
meldpunt gemeente over valpartijen t.g.v. gladheid. Snelle actie, na 1 dag werd de 
zandbak geplaatst. 

• Verzoek voor contactgegevens A. van Vuuren: informatie kan vanwege AVG niet gegeven 
worden. De mevrouw in kwestie kan eenvoudig via het (digitale) telefoonboek gegevens 
verkrijgen. 

• Mail S. Bor: vraag of voor nieuwe bewoners in Goudriaan een welkomstpakket verzorgd 
kan worden, bij voorkeur via de gemeente. Idee is jaren geleden al in de KBG ingebracht, 
verder geen opvolging gekregen. Probleem is de AVG. Beste is om dit via de buurtvereni-
gingen te laten lopen en verwijzing naar de website van de KBG. 
 

 

2.  Status besproken punten 
➢ De initiatiefgroep Slingelandse plassen heeft een aantal natuurwerk zaterdagen 

georganiseerd. Gestart is met de aanleg van het bos op het midden-eiland. Informatie over 

de oprichting van de stichting en beheersafspraken zijn niet bekend. Er wordt vanuit de 

gemeente hieraan gewerkt.   

➢ De initiatiefnemers hebben de grond van ZZ 125 gekocht en zijn in gesprek met de gemeente 

over bouwplannen. Verdere informatie is nu nog niet voorhanden.  

➢ Voorbelasting is aangebracht in de sloten rondom het project gebied van de rotonde. 
Aansluitend zal gestart worden met de verlegging van kabels en leidingen. Het lijkt erop dat 
er toch enige vertraging is, maar het streven is nog steeds om de rotonde in juli aan te 
leggen. Een aantal hoveniers wordt benaderd of deze interesse hebben voor de inrichting 
van de rotonde en het onderhoud van het groen nadien.   

➢ De schouw voor het glasvezelnetwerk is ook in Goudriaan gestart. Als eerste zal het 
hoofdnetwerk langs de openbare wegen vanaf de Vuilendam aangelegd worden, gevolgd 
door fasegewijze aansluiting van de woningen. Doordat het Waterschap vergeten was de 
vergunning voor de Kerst naar Digitale Stad te sturen is e.e.a. iets vertraagd. Daarnaast 
spelen de uitkomsten van een milieuonderzoek een vertragende rol. Voornemen is om 14 
februari daadwerkelijk te gaan graven. 

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

drempel en grasbetontegels aangebracht. Nu nog wachten op het aanbrengen van de 

gekleurde vlakken. 

➢ Op basis van de KBG notitie  en de uitkomsten van de enquête is een initiatiefplan opgesteld 

en een presentatie voor de gemeente voorbereid. In maart zal de gemeenteraad gevraagd 



worden om in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctionele 

accommodatie.  Vraag is wel of gezien de ontwikkelingen op Zuidzijde 125 het aantal te 

bouwen woningen dat gepland staat in de woonvisie van de gemeente voor Goudriaan in de 

periode 2022-2029 niet al overschreden wordt en daarmee de kansen voor bouw op 

vrijkomende locaties in gevaar komt.  

 

3. Rondvraag  
• Is het aanbrengen van een geleiderail tussen fietspad en rijbaan vanaf de bushalte 

meegenomen in het huidige plan voor de rotonde? Dit wordt nagegaan. 

• Voor het plaatsen van bankjes of uitbreiding hiervan in Goudriaan wordt informatie 

ingewonnen bij de gemeente. 


