
WAARD
gesprek

Goudriaan is een klein 
lintdorp langs het riviertje de 
Goudriaan. Het dorp heeft 
weinig voorzieningen, maar 
veel vrijwilligers. 

Zij zetten zich in om de 
bestaande voorzieningen in 
stand te houden. Zo worden 
het dorpshuis de Multistee en 
het jeugdhonk geheel gerund 
door vrijwilligers. 

Jaarlijks worden er tal van 
activiteiten voor en door de 
inwoners georganiseerd en 
probeert men Ottoland te 
verslaan tijdens het 
onderlinge voetbaltoernooi. 
Het dorp heeft 920 inwoners.

En waar gaan we mee aan de 
slag in Goudriaan

1. Verkeer
2. Rotonde kruising N216
3. Slingelandse Plassen
4. Wonen
5. Glasvezel

DORPSKAART
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Verkeer
In Goudriaan zijn op diverse plaatsen (o.a. bij de brug bij 
de school, in de 30 km-zone) te hard rijden en veilige 
oversteekplaatsen bijzondere aandachtspunten.

 De gemeente onderzoekt of er wel of niet een   
 zebrapad moet komen naar het Raadhuisplein en  
 houden de vinger aan de pols bij het herinrichting 
 project van het hoge kruispunt.

 De actiepunten op het gebied van verkeer en   
 bereikbaarheid, waaronder die in Goudriaan,   
 worden op korte termijn in kaart gebracht, waarbij  
 zal worden nagegaan of en wanneer deze acties   
 opgepakt worden. Zie hiervoor ook de pittige   
 themakaart ‘Verkeer en vervoer in Molenlanden’.

Rotonde kruising N216
De provincie is bezig met de voorbereidingen voor een 
rotonde in de N216 ter hoogte van de Smoutjesweg. 
Boodschap van de provincie aan de bewoners is: De 
rotonde komt er! De rotonde wordt aangelegd op een 
regionale waterkering (boezemkade). Hiervoor zijn 
waterveiligheidsnormen vastgesteld die de veiligheid 
tegen overstromingen borgen. De aanleg van de rotonde 
moet aan de eisen aan hoogte en stevigheid van de 
waterkering voldoen, hetgeen ingrijpende gevolgen blijkt 
te hebben voor het technische ontwerp van de rotonde en 
de onderliggende kabels en leidingen. Zo moeten eerst 
belangrijke leidingen (o.a. gas en water) worden verlegd.

Naar verwachting zal in 2019 worden gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden (ophogen en 
verleggen kabels- en leidingen), hetgeen doorloopt in 
2020. Momenteel is de aanleg van de rotonde 
voorzien voor het laatste kwartaal van 2020.

Slingelandse Plassen
De Slingelandse Plassen worden van oudsher door de 
dorpelingen benut om te wandelen en, in het

Seizoen, om te zwemmen. Het hoort bij het dorp! Er zijn 
veel ideeën, waarmee inwoners willen bijdragen aan een 

InspanningenNetwerk

Verkeer: 
gemeente, inwoners, 
dorpsoverleg

Rotonde kruising N216: 
Provincie, waterschap, 
gemeente

Slingelandse Plassen: 
gemeente, betrokkenen en 
geïnteresseerden

Wonen: 
gemeente, inwoners, 
dorpsoverleg

Glasvezel: 
stichting Glasvezel 
Molenwaard, inwoners, 
bedrijven

mooier gebied. Genoemd wordt bijvoorbeeld een 
verbindend voetpad tussen het Fdorp en de Plassen en zijn er 
ideeën voor de Slingelandse Plassen met een meer regionale 
recreatieve functie. Iedereen wordt blij als de zwemfunctie 
terugkomt.

 In 2019 wordt een nieuw plan van de Slingelandse   
 Plassen gemaakt. Voor de zomer wordt dit voorbereid en   
 na de zomer zal het plan worden ontwikkeld. Aan de   
 communicatie richting alle betrokkenen en 
 geïnteresseerden wordt extra aandacht besteed. De   
 ideeën die in de 100Waard gesprekken en tijdens een   
 eerder dorpsgesprek naar voren zijn gekomen, worden bij  
 de nieuwe plannen meegewogen.

Wonen
Al vele jaren wordt er te weinig gebouwd in Goudriaan, geven 
inwoners aan. Met name voor starters zijn er geen woningen in 
het dorp. De starterswoningen die in verleden zijn toegevoegd, 
zijn bij verkoop door eerste koper, te duur voor nieuwe starters. 
Door gebrek aan aanbod is deze groep vertrokken, onder meer 
naar Groot-Ammers.

 Er staat, naast enkele kleinere ontwikkelingen, een groter   
 plan van 17 nieuwe woningen op stapel.  

 De gemeente is daarnaast graag bereid met de inwoners   
 actief mee te denken over de ideeën en initiatieven over   
 woningbouw en leefbaarheid. De geluiden vanuit Goudriaan  
 zijn meegewogen in de kaart met het pittige thema ‘Wonen en  
 leven in Molenlanden’.

Glasvezel
Glasvezel wordt beschouwd als een nutsvoorziening. Zaken als 
goede digitale verbindingen voor huisautomatisering en digitale 
televisie zijn basale (woon)voorzieningen voor een dorp. 
Daarnaast zijn ook veel bedrijven van een goede digitale 
verbinding afhankelijk.

 De Stichting Glasvezel Molenwaard is, naast andere   
 partijen, bezig om voldoende geïnteresseerden bijeen te   
 brengen om glasvezel. Het is nu aan inwoners om zich   
 hiervoor aan te melden.
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De rotonde bij de N216 
gaat er komen

In het eerste halfjaar van 2021 worden de kabels en leidingen verlegd en de grond voorbelast. De provincie werkt in de tussentijd aan de plannen voor de aanleg en deelt deze met  inwoners en andere geïnteresseerden.  

Dynamiek in het dorp
DAGBOEK VAN GOUDRIAAN
Een jaar lang hielden de inwoners van Goudriaan een dagboek bij. Elke dag beschreef een inwoner een dag uit zijn/haar leven. Op deze manier gaf het dorp een inkijkje in wat er in 2020 in het dorp gebeurde en wat de inwoners bezighield. 

VAN DE KLANKBORDGROEP 
VOOR HET DORP
De Klankbordgroep heeft de afgelopen jaren verschillende middelen aangeschaft voor evenementen. Te denken valt aan een geluidsinstallatie en microfoons. 

Deze zijn nu ook te leen voor 
inwoners. 

Samen werken aan de 

toekomst van de Slingelandse 

Plassen

Alle betrokkenen uit de omgeving 

kijken samen naar de haalbaarheid 

en geschiktheid van ideeën voor 

het gebied. De klankbordgroepen 

van Goudriaan en Ottoland werken 

aan een idee voor een wandelpad 

naar die dorpen. Ook werkt een deel 

van de betrokkenen nu al aan het 

beheer en onderhoud van de Plassen.

En ook:

- Het plan met een groter aantal wonin-gen is nog niet afgerond *

- Multifunctioneel gebouw en nieuwe woningen? *

- Verkeersveiligheid Raadhuisplein *

- Kruising Zuidzijde / De Heuvel *

* klik voor meer informatie
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Het plan met een groter aantal 

woningen is nog niet afgerond

Het plan is ingediend. De 

gemeente beoordeelt nu de 

zienswijzen die zijn ingediend. Ook 

voert de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid nog gesprekken over 

de geluidsnormen.

Multifunctioneel gebouw en 

nieuwe woningen?

De klankbordgroep onderzoekt 

de behoefte en kansen voor een 

multifunctioneel gebouw. Op de 

locaties die dan vrij zou komen, 

kunnen dan woningen gebouwd 

worden. 

Kruising Zuidzijde / De Heuvel

De klankbordgroep en de 

gemeente vragen samen aan 

het Waterschap Rivierenland 

om extra aandacht voor de 

verkeersveiligheid bij de inrichting 

van de kruising Zuidzijde/De 

Heuvel. Dit onder andere vanwege 

de veiligheid voor kinderen die op 

weg zijn naar de basisschool.

Verkeersveiligheid 

Raadhuisplein

Op advies van de politie komt er 

uiteindelijk geen zebrapad naar 

het Raadhuisplein. Een zebrapad 

geeft een vals gevoel van 

veiligheid. Mensen blijven te hard 

rijden. We houden met elkaar 

vinger aan de pols.

Bekijk hier de originele kaart!
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