
 
 

Beknopt verslag van de Klankbordgroep vergadering van 28 november 2022 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Een overzicht van de binnen gekomen stukken is met de agenda meegestuurd. Eenieder 

heeft nu toegang tot de mailbox. Te noemen ingekomen stukken zijn o.a.: 

• Correspondentie over plaatsing extra bankjes in Goudriaan 

• Nieuwsbrief oktober en factuur Gerjans 

• Correspondentie m.b.t. aangepaste opbouw website t.b.v. ondersteuning provider 

• Diverse mails bekendmakingen en informatie gemeente 

 

2.  Status besproken punten 
➢ MFA: De resultaten van de quickscan worden deze of volgende week ( dus voor half 

december ) in de vergadering van de gemeente kenbaar gemaakt. Daarna zal een 

haalbaarheidsonderzoek volgen. Verwachting is dat dit begin 2023 wordt. 

➢ 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. De status is nog dezelfde als in september 2022. Geen nieuws dus 

➢ Geleiderail Rotonde: Vanaf het brugje tot de aansluiting op de rotonde zal de geleiderail 
(vangrail) wordt doorgetrokken. De uitvoering is er een met geluidswering. De planning is dat 
in maart 2023 de kabels en leidingen verlegd zullen worden. In theorie zal dan met de aanleg 
in juli 2023 een begin worden gemaakt. 

➢ Glasvezel: De basisaanleg in Goudriaan is vrijwel rond. Aanleg glasvezel gebeurt in 3 fasen: 
1e: het grondwerk met de kabels tot aan de gevel 2e: aanleg kabel van de gevel naar de 
meterkast en als 3e fase: aansluiting van de glasvezelkabel op de router en inwerkingstelling. 
Verwachte uitvoering fase 2 en 3 in februari 2023. 

➢ Klachten inwoners over jagen Slingelandse Plassen: Er is 1 mail binnengekomen als reactie. 

Gezien er behalve genoemde mail geen andere reacties zijn binnengekomen zal dit punt als 

afgedaan beschouwd worden. 

➢ Conditie bomen Wetering:  Gemeld kan worden dat de Van Gentstraat heringericht gaat 

worden, idem de Wetering. Plan voor meer bomen langs de Noordzijde en Zuidzijde binnen 

de bebouwde kom. Op de smalle gedeelten  knotwilgen en op de wat bredere gedeelten 

(loof) bomen. Buiten de bebouwde kom is het aanplanten van bomen voor rekening 

Waterschap. 

➢ Bankjes:  de mogelijkheid om  door het Waterschap een picknicktafel te laten plaatsen aan 

de Noordzijde tegenover nr. 66 is aanwezig. Realisatie wordt verder uitgewerkt. Gedacht 

wordt tevens aan plaatsen picknicktafel en bomen bij de Postkade, de Hoogt en aan de 

Zuidzijde van de nieuwe Rotonde. 

➢ Moestuin: Voor dagbesteding doeleinden wil het “Huis van de hoop” de bestaande moestuin 

uitbreiden. Ook particulieren die belangstelling hebben kunnen zich melden, met wellicht 

mogelijk tot invlechting met de dagbesteding. 

 

3. Rondvraag  
• De actiepunten uit het vorige verslag worden besproken en geactualiseerd. 

• Op meerdere plekken of de website is de informatie gedateerd. Dit wordt aangepast. 



• Gevraagd wordt of deelkastjes voedsel in Goudriaan geplaatst kunnen worden. De 

Klankbordgroep staat hier positief tegenover en zegt toe de kosten voor materiaal voor deze 

kastjes voor haar rekening te nemen. 

• Verzoek om de agenda wat overzichtelijker in te delen wordt voor de eerstkomende 

vergadering ingevuld. Tevens zal de agenda op de website gepubliceerd worden. 

• E. van Vught-van Toer zal vanaf 2023 toetreden tot de Klankbordgroep. 

 


