
 
 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 12 september 2022 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Info verdeling verbinders en aanwezigheid vergaderingen. Naar aanleiding van deze 

email wordt besloten de agendapunten waarvan het belangrijk is dat zij in aanwezigheid 
van de verbinder worden besproken voortaan eerst worden ge-agendeerd en nu naar 
voren worden gehaald. 

• Factuur Gerjans voor werkzaamheden t.b.v. de website Klankbordgroep. 

• Gem Molenlanden, team Mens en samenleving, Verzoek inventarisatie initiatieven 
jeugdhonk. 

• Tablis Wonen via verbinder : Burendag Goudriaan. 

• Gem Molenlanden, vakteam kerngericht werken, Info inloop Goudriaan. 

• Gem Molenlanden, vakteam Beheer buiten, Info voorbereiding reconstructie wegen ivm 
wegverzakkingen. 

• Stichting Duurzaam Molenlanden, Voorinschrijving Samen Slim Rijden. 

• Gem. Molenlanden, team Mens en Samenleving, Verzoek verspreiding flyer/plaatsing 
hitteplan op website. 

• Mail Gerrit Beijer, Verzoek realisatie Knarrehof bij Vosseburcht. 

• Simon Bor, Melding aanwezigheid "weer”in het projectiescherm. 

• Team KGW, Info verdeling verbinders en aanwezigheid vergaderingen. 

 

2.  Status besproken punten 
➢ MFA: haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond, afwachten tot resultaten worden 

gepresenteerd aan de raad. 

➢ Zuidzijde 125: plan is volgens de gangbare procedure ingediend. In principe akkoord onder 

voorwaarde dat met omgeving wordt gecommuniceerd, conform de nog in te voeren 

omgevingswet. 

➢ Geleiderail Rotonde: Joop zal Louwman/Provincie berichtje sturen. 
➢ Glasvezel: Aanleg is door Digitale Stad. Er wordt netjes gewerkt, werk volgens planning. 
➢ Overlast zwemmen jeugd bij brugje: in principe is hier niet veel aan te doen, plek is 

openbaar. Piet Vat meldt dat de Provincie het zwemmen in openbare wateren totaal wil 

gaan verbieden. 

➢ Klachten inwoners over Slingelandse Plassen:. toegezegd is dat er alleen 's morgens heel 

vroeg wordt gejaagd. Er is onduidelijkheid over eventuele Klachten kunnen bij de gemeente 

worden ingediend. 

➢ Conditie bomen Wetering: Dit wordt alsnog nagaan bij afdeling Groen. Voor wat betreft de 

aanplant bomen in Goudriaan,  zal groenbeheer van de gemeente gevraagd worden om 

contact op te nemen met Sheila voor aanplant bomen in Goudriaan. 

➢ Nieuwsbrief: besloten wordt dat in oktober een nieuwsbrief zal worden verspreid.  

 

3. Rondvraag  
• De AED is bij de Multistee geplaatst. Dit zal op de website worden vermeld. 

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

ingewonnen bij de gemeente. 

• Vraag of het mogelijk is om volkstuinen in de gemeente Molenlanden te realiseren. 


