Beleidsplan Mooi Goudriaan
Goudriaan is een ontzettende mooi dorp, een dorp wat rijk is aan
cultuurhistorie, wat de identiteit vormt van ons dorp.
Als we niet waakzaam zijn, gaat dit in een heel snel tempo verloren.
De aanleiding voor de oprichting van Mooi Goudriaan is de toenemende onvrede van
de bevolking over het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente Graafstroom
resp. Molenwaard.
De laatste jaren zijn er panden neergezet in Goudriaan waarvan veel mensen zich
afvragen, hoe dat kon gebeuren.
De aangekondigde sloop van Zuidzijde 125 – de voormalige garage Siem de Vos – en
de bouw van een misplaatst bedrijfsverzamelgebouw, was de spreekwoordelijke
druppel.
Doelstellingen van de Stichting
Het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in
natuur en landschap waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk,
geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht alsmede het
historisch en landschappelijk aanzien - inclusief de daartoe behorende roerende
zaken en registergoederen- te beschermen en zoveel mogelijk voor de toekomst in
de oorspronkelijk staat te bewaren en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
in de kern Goudriaan, onderdeel van de gemeente Molenwaard, bestaande uit de
Goudriaan, de polders Nieuw en Oud Goudriaan en de bijbehorende bebouwing - en
het omliggende gebied, alles in de ruimste zin van het woord.
Doelstelling voor de jaren 2014-2018 zijn:
1. Agrarisch karakter van het dorp bewaren. Het moet mogelijk zijn om één of
meer werkende boerderijen met de daarbij behorende agrarische activiteiten in
het lint te behouden.
2. Behoud van het agrarisch erfgoed.
3. Meer streekeigen bebouwing.
4. Open en stromend houden van het water van de Goudriaan.
5. Instandhouding van het huidige landschap, dus pestbosjes, houtwallen, kades,
het historische verkavelingspatroon en de openheid van het landschap.
6. Een verkeersluw dorp
7. Grootschalige bedrijvigheid uit Goudriaan verplaatsen conform het
bedrijventerreinenstrategieplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
8. Geen (nieuwe) bedrijventerreinen in Goudriaan.
9. Kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met wonen tussen de bebouwing moet
mogelijk zijn.
10. Herontwikkeling, waar mogelijk herstellen van de aangetaste delen van het
dorp.
11. Bevorderen van de biodiversiteit.
We willen onze doelstelling bereiken door:
o Het uitdragen van onze doelen.
o Overleg voeren met beslissers.

o Meedoen aan inspraak –en overlegorganen zoals gemeenten, provincies etc.
o Het zoeken van de publiciteit.
o Het aangaan van allianties met individuen en organisaties die ons streven
kunnen ondersteunen en versterken.
o Het deelnemen aan overleg, inspraak, bezwaar- en beroepsprocedures inzake
bijvoorbeeld wijzigingen van bestemmingsplannen en afgifte van vergunningen die
Goudriaan en het omgelegen gebied betreffen.
o Alternatieve plannen ontwikkelen waar mogelijk.
o Bloemrijke bermen ontwikkelen ter bevordering van o.a. de vlinder- en
libellenstand
Werving van Gelden:
De stichting ontvangt haar gelden van donateurs die de doelstelling van de
stichting onderschrijven.
De minimale bijdrage van donateurs is € 5,Jaarlijks zullen de financiële cijfers worden gepubliceerd.
Als er vijf jaar lang een batig eigen vermogen is, zal er met onze donateurs een
passende bestemming worden gezocht. Dit geldt ook als de stichting wordt
ontbonden.

