
GOUDRIAAN
DORPSKAART

Goudriaan is een klein 
lintdorp langs het riviertje de 
Goudriaan. Het dorp heeft veel vrijwilligers. Zij zetten 
zich in om de bestaande voorzieningen in stand te houden. Zo 
runnen vrijwilligers het dorpshuis de Multistee en het jeugdhonk. Jaarlijks 
organiseren inwoners tal van activiteiten voor en door de inwoners en 
probeert men Ottoland te verslaan tijdens het onderlinge voetbaltoernooi.  
Het dorp heeft 933 inwoners.

Waar zit de energie in het dorp?

Inwoners zijn verbonden
Samen dingen oppakken past 
bij Goudriaan! De inwoner van 
Goudriaan is bereid mee te denken 
en mee te doen om samen te 
komen tot oplossingen. “Maak 
er gebruik van en onderhoud 
het contact.’’ Het Dagboek van 
Goudriaan in 2020 was hiervan 
een goed voorbeeld. In dit dagboek 
deelden inwoners een dag uit hun 
leven.  

Betrokken bij de Slingelandse Plassen
In Goudriaan zijn inwoners ook betrokken bij de Slingelandse 
Plassen. Een initiatiefgroep is gevorm dat zich bezighoudt met 
onderhoud en activiteiten. Daarnaast houden de inwoners 
samen de Slingelandse Plassen schoon van zwerfafval, 
door samen met afvalgrijpers aan de slag te gaan. Een mooi 
voorbeeld van hoe inwoners op een energieke manier het 
heft in eigen hand nemen en het verschil maken.  
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Kansen
Woningen voor onze jongeren
Door het bouwen van woningen voor jongeren in Goudriaan 
investeren we in de toekomst. De kans is dat de jongeren in 
Goudriaan blijven. Initiatieven zoals Tiny houses dragen hier 
aan bij. Inwoners zien kansen als de gemeente 
faciliteert in mogelijkheden maar ook meekijkt 
naar het financiële aspect. 
Bekijk ook ‘Meet-up jongeren kaart’

Verkeersproblematiek in samenwerking oppakken
Om in Goudriaan te wonen heb je nu een auto nodig.  
De inwoners hebben verschillende ideeën, van 
deelscooters tot een extra bushalte tot een veilige 
fietsroute tussen Bleskensgraaf en Goudriaan. 

Om tot een oplossing te komen voor onveilige 
verkeerssituaties en problemen met Openbaar 
Vervoer gaat de gemeente met inwoners in 
gesprek om te kijken naar mogelijke oplossingen.

Openheid voor duurzaamheid
Doorkijkend naar de toekomst vindt Goudriaan de 
duurzaamheid van groot belang. Samen optrekken 
met de gemeente en in een actiestand komen is 
een pré. Een goed OV systeem kan daarbij niet 
missen.

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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