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1. Inleiding
Vanuit de gemeente Molenwaard is via de Klankbordgroepen (KBG) aan iedere dorpskern gevraagd om
samen met de inwoners een dorpsagenda te maken om op deze manier tot meer ideeën en
oplossingen te komen om ons dorp leefbaarder te maken en te houden in een tijd dat de financiële
middelen voor de gemeente minder worden. De geïnventariseerde wensen en knelpunten zijn
verwoord in deze voorliggende dorpsagenda welke ons, in goed overleg met de bewoners en de
gemeente Molenwaard, de leidraad biedt om invulling te geven aan de genoemde wensen en
knelpunten. Uiteraard kunnen niet alle zaken tegelijkertijd aangepakt worden, mede door de
hoeveelheid, de verschillende omvang en de tijd die hiermee gemoeid is. Daarom is in de dorpsagenda
gekozen voor een prioritering van de aan te pakken wensen en knelpunten. Met een doorkijk van een
periode van 5 jaar kunnen langlopende ‘projecten’ afgerond worden en bij tussentijdse snel oplosbare
‘projecten’, kunnen nieuwe toegevoegd worden.
De dorpsagenda is derhalve geen statisch geheel, maar een levend document.

2. Aanpak
Teneinde een beeld te krijgen welke wensen en knelpunten binnen Goudriaan leven zijn in een aantal
stappen de bewoners in 2014 geconsulteerd en heeft terugkoppeling plaatsgevonden. Voor de
duidelijkheid zijn deze stappen hierna kort beschreven.
2.1 Praatplaatje
Als voorzet heeft de klankbordgroep, mede gebaseerd op een eerder bewonersoverleg van 4 april
2012, mogelijke thema’s in de vorm van een “ praatplaatje” neergelegd (bijlage 1).
Aan de hand van dit praatplaatje , dat met alle besturen van de buurtverenigingen is gedeeld en
uiteindelijk ook met de bewoners, is een eerste discussie op gang gekomen.
Er zijn vanuit de buurten zaken benoemd die belangrijk worden gevonden voor Goudriaan.
Het praatplaatje was vooral bedoeld om de discussie op gang te brengen, om de Goudrianers te
prikkelen na te denken over de toekomst van het dorp. De finale was de bijeenkomst op 30 oktober
2014.
2.2 Flyer
Voorafgaand aan de bewonersavond van 30 oktober 2014 is een flyer huis aan huis bezorgd, waarin de
bewoners voor deze avond werden uitgenodigd en een uitleg werd gegeven over het nut van het
hebben van een dorpsagenda. Tevens zijn hierin de essentiële binnengekomen onderwerpen
benoemd.
2.3 Mails en brieven van bewoners
Voorafgaand aan de bewonersavond konden de leden van de Klankbordgroep goed merken dat de
toekomst van Goudriaan leeft in het dorp. In de aanloop naar de bewonersavond zijn zij regelmatig
aangesproken. Ook mocht de klankbordgroep e-mails en brieven ontvangen over allerlei onderwerpen
die bij de inwoners leven.
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2.4 Bewonersavond
Op 30 oktober 2014 is een bewonersavond georganiseerd welke onder leiding stond van Marcel
Doodkorte.
De onderwerpen voor deze avond werden verdeeld in vier themaonderdelen:
- Voorzieningen
- Verkeer
- Schoon, heel en veilig
- Wat verder nog ter tafel komt
Wat opviel was dat niets onbespreekbaar was en dat er sprake was van saamhorigheid en
bereidwilligheid mee te denken over het behouden en versterken van een leefbaar dorp. Bij alle 4 de
thema’s zijn de nodige knelpunten en wensen vanuit de circa 60 aanwezigen benoemd.
In het verslag (bijlage 2) staat uitgebreid beschreven wat allemaal aan de orde is geweest.

3. Resultaat voorstellen
3.1 Algemeen
Op basis van de verschillende voorafgaande afstemmingen met de bewoners van Goudriaan heeft de
klankbordgroep de naar voren gebrachte knelpunten en wensen gerubriceerd voor deze dorpsagenda
(bijlage 3).
Afgezet tegen de urgentie, de tijd benodigd voor een oplossing en de frequentie dat onderwerpen
genoemd zijn, is aan de onderwerpen een urgentie toegekend. Kijkend naar de onderwerpen kan
hierbij nog de kanttekening gemaakt worden dat een aantal zaken redelijk eenvoudig op te lossen is,
maar andere toch complex en ingrijpend kunnen zijn. Dit betreft de onderwerpen waarbij meerdere
partijen zoals provincie, waterschap, gemeente en de bewoners van Goudriaan een rol spelen.
Afgeleid van de eerdere thema-indeling, zoals gebruikt tijdens de bewonersavond van 30 oktober
2014, zijn de resultaten onderverdeeld in een viertal themagroepen. Een aantal bij elkaar horende
onderwerpen zijn samengevoegd.
3.2 Thema’s dorpsagenda
Uit het resultaat blijkt dat thema’s verschillend van karakter zijn en voor verdere uitwerking in deze
dorpsagenda ook verschillende doorlooptijd zullen hebben. Het moge duidelijk zijn dat een keuze
gemaakt moet worden in het aantal, de omvang en de aard van het onderwerp teneinde tot een
zorgvuldig resultaat te komen bij de verdere uitwerking. Dit betekent overigens niet dat de overige
onderwerpen onder de genoemde thema’s genegeerd worden. Deze komen op een later ogenblik
terug voor verdere afhandeling in de dorpsagenda.
3.3 Huidige realisaties
In de periode tussen de bewonersavond en het verschijnen van deze dorpsagenda zijn een aantal van
de genoemde knelpunten reeds opgelost.
Het carbid schieten op oudjaarsdag is verplaatst naar het parkeerterrein achter drukkerij de Groot. Van
overlast in de kern is derhalve nauwelijks sprake geweest. De nieuwe locatie is goed bevallen en zal in
de toekomst vaker gebruikt worden.
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In goed overleg met het waterschap Rivierenland en de gemeente Molenwaard is de brug over de
Goudriaan ter hoogte van het voormalige gemeentehuis vervangen, waarbij de hoogte zodanig is
aangepast dat toegankelijkheid voor mindervaliden gewaarborgd is.
Inmiddels loopt er een initiatief voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Molenwaard.
De klankbordgroep heeft contact met gemeente en de initiatiefnemers en zal de verdere
ontwikkelingen nauw volgen.
3.4 Samenvatting per thema
Navolgend zullen kort de verschillende onderwerpen, genoemd onder de thema’s, worden toegelicht.
Om een dorp als Goudriaan leefbaar te maken en te houden is het wenselijk dat inwoners rekening met
elkaar houden en elkaar wat gunnen. Derhalve de oproep aan eenieder om aan de basisvoorwaarde
voor leefbaarheid gehoor te geven. Ga in ieder geval bij ‘gesignaleerde ongewenste zaken’ het gesprek
aan.
3.4.1 Voorzieningen
Vanuit de bewoners is er een duidelijke wens om een of meerdere gemeenschappelijke ruimtes te
behouden. Daarentegen wordt de gemeente geconfronteerd met de kosten van meerdere
voorzieningen die niet optimaal gebruikt worden. Binnen dit spanningsveld dient derhalve een
gemeenschappelijke modus gevonden te worden.
Het afstoten van het Jeugdhonk staat inmiddels al op de agenda van de gemeente Molenwaard.
De rode draad uit het geheel is toch wel dat de bewoners van Goudriaan graag zo veel mogelijk
zelfredzaam willen zijn. We willen graag een plek waar we kunnen samenkomen (sporten, jeugd en
wat al niet meer). We willen dat deze plek toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Dus toch een
Multistee en een plek waar de jeugd samen kan komen.
In Goudriaan wonen door de vergrijzing steeds meer ouderen die nu op enig moment verhuizen naar
woonvoorzieningen in omliggende dorpen. Voor de ene oudere zal dit een probleem zijn, voor de
andere niet. Derhalve wordt voorgesteld om te kijken of een kleinschalige woonvoorziening voor
ouderen uit Goudriaan realiseerbaar is.
Door de inwoners van Goudriaan wordt in de zomerdag graag gebruik gemaakt van de Slingelandse
plas. Nadeel is dat deze vrij snel last heeft van algen. Een vroegtijdige aanpak hiervan zou zeer
wenselijk zijn. Onduidelijk is welke status de plas zal krijgen nu de provincie deze te koop heeft gezet.
3.4.2 Verkeer
De verkeerssituatie op de N216 is vooral tijdens spitstijden in de ochtend en de namiddag zodanig dat
gevaarlijke situaties ontstaan bij het oversteken van voetgangers en (brom)fietsers. Ook voor
invoegende en uitvoegende voertuigen is de situatie vaak verre van ideaal. Een verkeerskundige
ingreep in de vorm van aanpassing van de kruising van Goudriaan met de N216 is dan ook zeer
wenselijk. De provincie is voornemens om in het voorjaar van 2016 groot onderhoud uit te gaan voeren
aan de N216 tussen het hoge kruispunt met de N214 en het Schoonhovenseveer. In het huidige
onderhoudsplan zijn echter geen maatregelen opgenomen die tegemoet komen aan het veiliger maken
van de Goudriaanse kruising.
De onderhoudsstaat van de Noordzijde en Zuidzijde is op verschillende plekken slecht te noemen.
Aanpak van het wegdek en de direct naastliggende berm is derhalve een punt van aandacht.

5

3.4.3 Ruimtelijke kwaliteit
Uit het gevoerde overleg tijdens de bewonersavond en de verschillende afstemmomenten met de
bewoners komt duidelijk naar voren dat men pleit voor het behoud van het landelijk karakter van
Goudriaan. Dus geen ingrepen die hierin een verstorende factor betekenen. Dit betekent dat bij
toekomstige ruimtelijke beslissingen vanuit de gemeente hiermee rekening gehouden dient te worden.
Een storend element bij de beleving van Goudriaan is de verrommeling in de bermen. Het gaat dan met
name om verschillende soorten afval. Daarnaast laat het bermbeheer ook te wensen over. Door
beperkt en slordig maaien, waarbij het maaisel blijft liggen, krijgt eenzijdig onkruid zoals brandnetels
de kans welig te tieren.
3.4.4 Overige wensen
De overige wensen hebben met name betrekking op het veraangenamen van het leven in en rondom
Goudriaan.
De haalbaarheid van een aantal voorstellen zal nader onderzocht worden. Hierbij zal de afweging
gemaakt moeten worden of de hiervoor benodigde investeringen wellicht beter benut kunnen worden
voor zaken die we graag willen behouden. Uit oogpunt van aansluiting bij de huidige tijdsgeest en het
sinds eind 2014 gestarte particulier initiatief is de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente
Molenwaard en dus ook in Goudriaan toe te juichen.

4. Keuze speerpunten en prioriteiten
4.1 Inleiding
Zoals eerder reeds opgemerkt is het, vanwege de hoeveelheid onderwerpen en de variëteit in aard en
benodigde tijd afgezet tegen de urgentie, ondoenlijk om alle knelpunten op te lossen en wensen in te
willigen. Derhalve wordt voor de eerste fase van uitwerking in deze dorpsagenda gekozen voor een
vijftal prioritaire speerpunten Dit betekent natuurlijk niet dat de overige gesignaleerde zaken vergeten
zullen worden. Feitelijk zal daar, waar mogelijk, tussentijds aandacht aan worden besteed dan wel
zullen ze in voorkomende gevallen opgenomen worden in deze dorpsagenda. Te denken valt in dit
kader aan de redelijk eenvoudig oplosbare zaken die zijn ingebracht.
4.2 Speerpunt voorzieningen
Het knelpunt is dat de gemeente Molenwaard geconfronteerd wordt met een financiële belasting van
meerdere gebouwen in Goudriaan, hetgeen met de huidige budgettaire druk bij de gemeente een
onwenselijke situatie is. In dit geval gaat het om de Multistee en het Jeugdhonk. Het Jeugdhonk staat
inmiddels op de lijst om afgestoten te worden. De urgentie voor een oplossing is hoog.
De wens van de inwoners van Goudriaan is om minimaal 1 centrale voorziening te behouden. Het
meest voor de hand liggend is het behoud van de Multistee. De randvoorwaarde die hierbij speelt is
hoe de benutting van deze voorziening te optimaliseren en op welke wijze de financiële haalbaarheid
zeker te stellen. Daarbij kan de afweging gemaakt worden hoe verder om te gaan met het beheer.
De aanpak is om primair het gesprek met de gemeente aan te gaan. De gemeente heeft aan de KBG
aangegeven dat niets onbespreekbaar is en dat er bereidheid is om mee te denken over hoe invulling
voor de toekomst gestalte gegeven kan worden.
Daarnaast moet duidelijk worden welke verenigingen of organisaties belangstelling hebben om gebruik
te maken van een (gemeenschappelijke) voorziening. Hiertoe zal aan deze verenigingen en organisaties
een brief gestuurd worden waarin de problematiek wordt toegelicht en waarin gevraagd wordt aan te
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geven of zij belangstelling hebben voor gebruik van de voorziening en hoe zij dit verder zien. In een
vervolgstap zal de KBG het gesprek aangaan met belangstellende verenigingen en organisaties om
voorwaarden en mogelijkheden verder in te kleuren.
4.3 Speerpunt verkeer
De verkeersdichtheid op de N216 in de ochtend- en avondspits veroorzaakt door sluipverkeer vanaf de
A15 en verkeer van en naar het veer Schoonhoven is erg hoog. Dit betekent lange rijen auto’s wat leidt
tot gevaarlijke situaties op de kruising van de N216 met de aansluiting Smoutjesweg Goudriaan.
Hierbij handelt het vooral om overstekende voetgangers en (brom)fietsers en invoegende en uitvoegende
voertuigen.
De wens vanuit de bewoners is om ter plaatse van de kruising een veilige situatie te creëren. Hierbij valt
te denken aan een rotonde of een uitvoegstrook naar Goudriaan vanuit de richting veer Schoonhoven.
Daarnaast zal nagedacht moeten worden op welke wijze het (brom) fietsverkeer gereguleerd kan
worden.
In het voorjaar van 2016 zal de provincie groot onderhoud gaan uitvoeren aan de N216. De plannen
zijn al in een vergaand stadium. Er is derhalve haast geboden om de wensen van Goudriaan kenbaar te
maken en de onveilige situatie op te lossen. Hiertoe heeft de KBG kortgeleden een eerste gesprek
gevoerd met de provincie om gezamenlijk na te gaan welke mogelijkheden er zijn om binnen de
huidige plannen tot een inpassing van de wensen van Goudriaan te komen. Bij dit gesprek waren ter
versterking de KBG’s van Groot-Ammers, Nieuwpoort en Ottoland eveneens aanwezig. Een eerste
resultaat is dat de provincie zal onderzoeken of een linksafstrook ter plaatse mogelijk is. De KBG zal
zich met steun van de andere KBG’s en de gemeente Molenwaard sterk maken dat de realisatie van
een veilig kruispunt mogelijk wordt. Uiteraard is ondersteuning door de bewoners van Goudriaan meer
dan welkom.
4.4 Speerpunt ruimtelijke kwaliteit
Behoud van het landelijke karakter en zorgen dat met name de bermen schoon en verzorgd zijn is een
wens van de meerderheid van de inwoners van Goudriaan. Kijkend naar de bermen valt op dat er
regelmatig veel zwerfvuil aanwezig is. Daarnaast blijft maaisel of uit de Goudriaan gehaald kroos en
lissenmateriaal vaak (lang) liggen. Het gevolg van dit laatste is dat de variëteit van de begroeiing van de
bermen overheerst wordt door onkruid zoals brandnetels.
Kenmerkend voor de Goudriaan zijn vooral de karakteristieke wilgen langs het water. Op veel plaatsen
is opschot ontstaan van andere boom- en struiksoorten. De beleving van de aanwezigheid van en het
zicht op de waterloop wordt hierdoor ontnomen.
Samen met het waterschap en de gemeente zal worden nagegaan welke mogelijkheden aanwezig zijn
om het bermbeheer te verbeteren en welke afspraken hierover gemaakt kunnen worden.
Wat betreft het zwerfvuil is een duidelijke rol weggelegd voor de veroorzaker hiervan, kortom aanpak
bij de bron. Nagegaan zal worden op welke wijze de veroorzaker op zijn handelen geattendeerd kan
worden. In tweede instantie kan gekeken worden naar mogelijkheden om voorzieningen te verschaffen
waarin het betreffende afval gedeponeerd kan worden.
Ook valt te denken aan een jaarlijkse opruimdag in Goudriaan of het inzetten van groep 8 van de
basisschool.
De uitwerking van de oplossing kan op korte termijn gestalte krijgen. De KBG verwacht derhalve nog in
2015 e.e.a. gerealiseerd te hebben.
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4.5 Speerpunt overige wensen
Hier gaat het om compleet nieuwe zaken. Daar waar deze nieuwe wensen (veel) geld kosten, vragen
wij ons af of deze middelen wellicht beter geïnvesteerd kunnen worden in zaken die we graag willen
behouden. We doelen hierbij op het behoud van een plek waar we samen kunnen komen. Daar waar
de wensen minder of geen geld kosten, kan natuurlijk gekeken worden of er mogelijkheden zijn.
Als speerpunt voor de dorpsagenda is gekozen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Goudriaan.
In de huidige digitale tijd, waarin meer en meer gebruik gemaakt wordt van dit medium, is het
wenselijk dat verbindingen goed functioneren en de veelal grotere hoeveelheden informatie snel
uitgewisseld kunnen worden. Vanuit onder andere overheden (DigiD) en banken (internetbankieren),
maar ook de huidige communicatie via email, wordt eenieder in meer en mindere mate richting de
digitale snelweg gedirigeerd.
In het najaar van 2014 is een particulier initiatief opgestart voor de aanleg van een digitaal glasvezelnetwerk in de gemeente Molenwaard. Teneinde de slaagkans voor aanleg in Goudriaan te vergroten is
de KBG voornemens in nauw contact te blijven met de initiatiefnemers, de gemeente Molenwaard en
de inwoners van Goudriaan.
4.6 Inspanning basisschool
Conclusie uit de bewonersavond was dat een basisschool in Goudriaan een randvoorwaarde is en
essentieel om de leefbaarheid van het dorp te behouden. Wanneer de basisschool verdwijnt, zal de
vergrijzing toenemen. Jonge gezinnen zullen zich vermoedelijk elders gaan vestigen.
De opheffingsnorm wordt vanuit het rijk bepaald. Daar hebben we als dorp geen invloed op. Wel
hebben we ten dele invloed op de “aanvoer” van leerlingen. Er is een groep kinderen die buiten het
dorp naar school gaat. Wanneer ook deze groep zou kiezen voor “de dorpsschool”, zal er meer
zekerheid zijn dat de school in het dorp behouden kan blijven. Een appèl dus aan ouders die een keuze
gaan maken voor een lagere school!
4.7 Speeltuinvereniging
De speeltuin is een voorziening die behouden moet blijven. Aan het begin van 2014 heeft de
Klankbordgroep een brief gestuurd aan de gemeente ter ondersteuning van een subsidieverzoek van
het speeltuinbestuur voor een bijdrage aan de vervanging van de schuur. In deze brief is een duidelijke
onderbouwing neergelegd waarom de speeltuin, gezien haar centrale rol, zo belangrijk is voor het
dorp.
Dit verzoek heeft geresulteerd in een aanzienlijke subsidie vanuit de gemeente, waardoor de bouw van
een nieuwe schuur op het speeltuinterrein gerealiseerd kon worden. Sterke factor is het feit dat het
bestuur van de speeltuin kan rekenen op een grote club vrijwilligers die zich inzet voor het behoud van
de speeltuin. Hierdoor is het tot dusver mogelijk deze voorziening (financieel) overeind te houden.

5. Verdere uitwerking
Bij de verdere uitwerking van de dorpsagenda zal met de inwoners regelmatig gecommuniceerd
worden. In principe zal halfjaarlijks teruggekoppeld worden over de stand van zaken. Indien hiervoor
aanleiding is, bijvoorbeeld indien keuzes gemaakt moeten worden, zullen de inwoners van Goudriaan
tussentijds geconsulteerd worden. Daarnaast zal nauw samengewerkt worden met de gemeente
Molenwaard teneinde de slaagkans voor het realiseren van de wensen vanuit Goudriaan voor een
leefbaar dorp te vergroten.
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Tot slot
Deze dorpsagenda is een document dat door inzichten kan veranderen/uitbreiden. Het is de eerste
keer dat op deze manier gewerkt wordt met een dorpsagenda. Alhoewel het een goede eerste
aanzet is, moeten we het instrument dorpsagenda verder ontwikkelen.
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Bijlage 1. Brief buurtverenigingen
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Bijlage 2. Verslag bewonersavond 30 oktober 2014

www.kbgoudriaan.nl
Goudriaan, 30 oktober 2014

BEWONERSAVOND OP 30 OKTOBER 2014
Inleiding
Op 30 oktober 2014 heeft in de Multistee een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is
georganiseerd door de Klankbordgroep Goudriaan met als doel tot een breed gedragen dorpsagenda te komen.
De avond werd geleid door Marcel Doodkorte.
Er wordt geschat dat de avond door 60 a 70 personen is bezocht. Daarnaast zijn er meerder reacties gekomen
van bewoners via mail of anderszins. Uiteindelijk zal met alle opgehaalde informatie een dorpsagenda worden
opgesteld. De verwachting is dat de dorpsagenda nog dit jaar gereed zal zijn.
Men heeft tijdens de avond kunnen aangeven of men in het bezit wilde komen van het verslag. Inmiddels is
besloten om het verslag huis aan huis te bezorgen zodat iedereen in Goudriaan kennis kan nemen van wat er
deze avond is besproken.
Verslag
Marcel heet iedereen van harte welkom en geeft een toelichting op het verloop van de avond. De avond wordt
verdeeld in vier delen waar steeds een thema aan de orde zal zijn. De thema’s zijn te herleiden uit de flyer.
De thema’s zijn:
-

Voorzieningen
Verkeer
Schoon, heel en veilig
Wat verder nog ter tafel komt

Voorzieningen
Deze worden onderverdeeld in:
1. Basisschool
2. Recreatieplas
3. Speeltuin/trapveld
4. Jeugdhonk
5. Multistee
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1. Ten aanzien van de basisschool wordt geconcludeerd dat deze zeer belangrijk is om een dorp leefbaar
te houden. De vraag wordt gesteld hoe hier invloed op uit te oefenen. De voorzitter geeft hier zijn kijk
op en wijst op het feit dat je als inwoners met elkaar kan kiezen voor de plaatselijke school om zo de
opheffingsnorm te voorkomen respectievelijk zo lang mogelijk uit te stellen.
2. De recreatieplas wordt gezien als een fijne plek om te wandelen en te recreëren. Wel wordt gewezen op
de problemen met blauwalg. Al vroeg in het seizoen kan daar niet meer worden gezwommen. Dit is een
verbeterpunt.
3. Zowel de speeltuin als het trapveld worden gezien als voorzieningen die behouden moeten blijven voor
het dorp. Gesuggereerd wordt te kijken of het gebruik nog geoptimaliseerd kan worden. Genoemd
wordt een landijsbaan.
4. Dit punt komt samen met punt 5 aan de orde. Wellicht is het wel wat veel om twee voorzieningen
(gebouwen) te hebben voor een dorp als Goudriaan. Wellicht is een dubbel gebruik van de Multistee
een idee. Het Jeugdhonk zou volgens een aantal best kunnen integreren in de Multistee. De vraag is
kunnen verenigingen en/of gebruikers een voorziening delen en willen ze dat. De conclusie is dat de wil
er is, maar dat de mogelijkheden onderzocht zouden moeten worden. Als mogelijke obstakels worden
aangehaald het alcoholgebruik in combinatie met jeugd onder de 18 maar ook het verschillende gebruik
op wellicht dezelfde tijdstippen. Ook worden de positieve aspecten belicht. Zo zouden de voorzieningen
wellicht betaalbaar blijven. Wanneer het gebruik van de Multistee voor de sporters te duur wordt dan
zal de voorziening uiteindelijk niet of veel minder worden gebruikt.
Ook is het idee geopperd om de kosten te drukken door de inzet van vrijwilligers.
Vanuit bewoners wordt aangegeven dat de minimale randvoorwaarde van betaalbaarheid geldt bij een
combinatiefunctie van de Multistee.
Vanuit de zaal wordt geopperd dat ook het gebruik van Kerkzicht op dit moment wordt herbezien.
Wellicht zijn er mogelijkheden om hier samen te werken.
5. Dit is samen met punt vier aan de orde gekomen.
De conclusie is dat we een plek om elkaar te ontmoeten zeer belangrijk vinden. Dit kan in een
multifunctioneel gebouw.
Verkeer
Binnen dit thema komen twee aspecten aan de orde:
1. Openbaar vervoer
2. Wegennet
1. In eerste instantie wordt geconcludeerd dat het openbaar vervoer hier prima is geregeld. Je kan overal
komen en op zondag kan je met de belbus. Hier is niet iedereen het mee eens. Geopperd wordt om een
openbaarvervoer app te introduceren. Zo kan je carpoolen met dorpsgenoten. Nadeel is dat niet
iedereen een smartfoon heeft.
2. Als problemen worden genoemd:
De kruising 214/216. Iedere morgen staan hier lange rijen. Dit komt door het sluipverkeer vanaf de A15.
Het sluipverkeer is belastend voor Goudriaan en Ottoland;
De gevaarlijke situatie op de N216 ter hoogte van het tankstation. Een rotonde zou de doorstroming
bevorderen wanneer je vanuit of naar Goudriaan gaat en het zou een stuk veiliger worden voor de
fietsers
Ter verhoging van de doorstroming en veiligheid van de N216 kan mogelijk ook een uitvoegstrook bij de
afslag Goudriaan een oplossing zijn. Dit is bij meer dorpen aan de N216 gedaan.
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De geparkeerde vrachtwagens en bedrijfsauto’s . Deze leveren vaak een gevaarlijke situatie op.
Voorheen stonden deze op particulier terrein. Daarmee stonden ze niemand in de weg. Het zou fijn zijn
wanneer dit weer mogelijk zou zijn. De meerderheid is het hier mee eens.
Schoon heel veilig
Er worden rond dit thema een aantal zaken genoemd.:
1. Zwerfvuil
2. Groen
1. Over het algemeen ergert men zich aan het zwerfvuil. Gekeken zou kunnen worden hoe we dit vuil
gezamenlijk opruimen. Nu zijn steeds een paar mensen de klos.
Genoemd wordt een jaarlijkse opruimdag. Dit kan leiden tot meer bewustwording. Bijvoorbeeld waar
zetten we extra vuilnisbakken neer. Ook wordt de suggestie genoemd om groep 8 van de lagere school
het zwerfvuil te laten opruimen. In Wijngaarden zou hiervoor door de Waardlanden een vergoeding
gegeven worden aan de kinderen. Dit houdt ze ook gemotiveerd.
Ook komt het uitgangspunt aan de orde dat wie rommel maakt dit ook zelf opruimt. Als voorbeeld wordt
genoemd de grote hoeveelheid zwerfvuil na een Molentocht.
2. Er wordt aandacht gevraagd voor beter bermbeheer met name vanaf de loods “Genot door voorzorg”
tot het einde van het dorp. De struiken staan vaak zo hoog dat ons karakteristieke water niet meer te
zien is. Verder wordt aangegeven dat na bermonderhoud het groenafval lang aan de kant blijft liggen.
Vaak gaat het om smalle bermen en levert dit een gevaarlijke situatie op. Veder wordt het kroosvaren
genoemd als een probleem van afgelopen zomer.
Wat verder nog ter tafel komt
Hier worden de volgende zaken in meer of mindere mate genoemd:
- De ruilverkavelingsweg is te smal. Kunnen er grastegels worden neergelegd.
- De ruilverkavelingsweg is te breed. Daardoor worden mensen uitgenodigd hard te rijden.
Geconcludeerd wordt dat bij verbreding van de ruiverkaveling aandacht is voor het hardrijden.
- Inkomsten uit toeristenbelasting zouden moeten terugvloeien in het dorp en moeten worden
aangewend voor toeristische voorzieningen.
- Bedrijvigheid hebben we nodig in het dorp. Zo houd je het dorp jong levendig en aantrekkelijk. Anders
worden we rollator-city.
- Je kan blij zijn dat je hier woont. Het gaat om leven en laten leven. Het gaat om gunnen.
- Carbidschieten wordt door meerderen als zeer hinderlijk ervaren. Carbidschieten hoort niet in een
woonkern. Dit jaar is Goudriaan weer aan de beurt en er wordt een dringende oproep gedaan het
carbidschieten elders te laten plaatsvinden (weiland?).
- Er wordt aandacht gevraagd voor het rekening houden met elkaar voor zover het gaat om het jagen
- Er wordt aandacht gevraagd voor het strooien in de woongebieden in het bijzonder in de Wetering. Het
is al vaker gebeurd dat auto’s de Wetering niet meer uit kunnen.
- Een oproep aan alle Goudrianers. Kijk om je heen en heb aandacht voor mensen die eenzaam/oud zijn.
Op dit onderwerp wordt doorgeborduurd. Je zou met elkaar moeten nadenken hoe je een dorp met een
beperkt zorgaanbod leefbaar houdt (breder dan alleen vanuit de kerk). Gewezen wordt op het
vrijwilligersplatform dat vanuit de gemeente wordt opgezet. Hier komen zorgaanbod en zorgvraag bij
elkaar.
Ook wordt gewezen op het huiskamerproject.
- Ten aanzien van wensen op het gebied van voorzieningen wordt aangegeven dat wanneer zo een wens
leeft (bijvoorbeeld uitbreiding van de markt of bijvoorbeeld een winkelvoorziening) we ook met elkaar af
zouden moeten spreken dat we hier ook gebruik van gaan maken. Dat geldt ook voor de school, de
Multistee enzovoort. Alleen dan houd je zo’n voorziening in stand.
- Kan gekeken worden of er een haag geplaatst kan worden bij de begraafplaats, zodat de bedrijven aan
de oostkant wat meer uit het zicht komen.
- Verzoek is na te denken of er behoefte bestaat aan een dorpsfonds.
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Tot slot geeft raadslid Bram van den Berg aan dat hij zeer onder de indruk is van de saamhorigheid en de
levendigheid van de Goudrianers. Hij wil nog graag weten of de Goudrianers zich ook Molenwaarder voelen en
of de Goudrianers zich vertegenwoordigd voelen door de Klankbordgroep.
Marcel geeft aan dat dit twee mooie onderwerpen zijn om onder het genot van een drankje nog even over door
te bomen. Hij sluit het officiële gedeelte van de avond. Hij dankt iedereen voor de betrokkenheid en de humor.
Hij wijst nogmaals op de mogelijkheid een e-mailadres achter te laten.
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Bijlage 3: Ingekomen voorstellen Dorpsagenda

Voorstel

Prioriteit

Voorzieningen
Behoud van de speeltuin
Behoud van de Multistee /integratie Jeugdhonk
Behoud Jeugdhonk / integratie met Multistee
Herinrichting Raadhuisplein/ multifunctionele ruimte
Voorzieningen voor ouderen/ kleinschalige zorg/ vrijwilligersplatform
Recreatieplas Slingerland

Inspanning
Hoog
Hoog
Middel
Middel
Laag

Verkeer
Meer parkeerplaatsen aan begin Wetering
Behoud openbaar vervoer
Snelheid beperkende maatregelen bij basisschool/ kinderdagverblijf v.Gentstraat
Beter onderhoud wegdek Noordzijde en Zuidzijde
Onderhoud rotonde Gorissenweg en/of adoptie (incl. onderhoud)
Rotonde/aanpassen kruising N216- Goudriaan
Kruising N216 – N 214 aanpassen i.v.m. belasting sluipverkeer
Parkeervoorziening vrachtauto’s en bedrijfswagens
Aanpassing ruilverkavelingsweg de Heuvel/

Laag
Middel
Middel
Middel
Middel
Hoog
Middel
Middel
Middel

Ruimtelijke kwaliteit
Behoud landelijk karakter
Schoonhouden Goudriaan/ zwerfvuil/ betrekken scholieren
Wegbermen inzaaien met bloemenmengsel
Straatverlichting passend bij het historische lint
Beter bermbeheer/ verwijderen maaiafval/ verwijderen opschot/ kroos
Planten haag oostkant begraafplaats
Herplaatsen bruggen over de Goudriaan
Toelaten bedrijvigheid t.b.v. verjonging en levendigheid
Toegankelijkheid bruggen (minder validen)
Voorkomen industrialisering de Hoogt

Hoog
Hoog
Middel
Laag
Hoog
Laag
Middel
Laag
Hoog
Laag

Overige wensen
Landijsbaan
Passend strooibeleid in de kern
Introduceren openbaar vervoer App
Toeristenbelasting terug laten vloeien t.b.v. toeristische voorzieningen
Voorzien in glasvezel
Realisatie dienstenpunt (boodschappen/pakketjes/stomerij)
Oprichting van een dorpsfonds (Abraham de Haan stichting)

Laag
Laag
Laag
Middel
Hoog
Laag
Laag
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