Jaarverslag 2010 Mooi Goudriaan.
Het jaar 2010 was een druk jaar voor stichting Mooi Goudriaan.
Allereerst het verder uitbouwen van de stichting. Hierbij behoort het maken en beheren
van de website, het ontwikkelen van een huisstijl, een logo, het aanvragen en verkrijgen
van de ANBI status en een bankrekening geopend. Verder is er een beleidsplan gemaakt
voor de komende 5 jaar. Deze is op de website terug te vinden.
Het bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Graafstroom is vastgesteld.
Staande de behandeling in de gemeenteraad is het plan van 4 woningen op de locatie
Zuidzijde 125 ingebracht.
.Het bestemmingsplan is niet unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.
Bouwvergunning 4 woningen op locatie Zuidzijde 125.
Er is op de locatie Zuidzijde 125 een nieuw bouwplan ingediend. Het betreft 4 woningen
met 4 loodsen. De huizen zijn ook door van de Padt en Partners ontworpen en zijn zeker
niet lelijk, maar zijn al meer gesignaleerd in deze streek en missen de uitstraling van de
boerderij. Verder is er geen sprake meer van een erf ensemble.
Achter het diepvriesgebouw op Zuidzijde 126 is een aanvraag voor een loods ingediend
door De Groot Drukkerij.
Het diepvriesgebouw is een gemeentelijk monument. De situering van de loods komt pal
achter het diepvriesgebouw, waardoor het diepvriesgebouw niet langer vrij in de ruimte
staat en niet langer tot zijn recht komt.
Stichting Mooi Goudriaan besluit beroep in te stellen.
Tijdens de hoorzitting komen we erachter dat de gemeente Graafstroom de ruimte achter
het diepvriesgebouw óók vrij wilde houden, maar deze zaak heeft verloren.
We zijn daar als stichting niet over geinformeerd.
Zuidzijde 104 – voormalige glashandel – staat al geruimte tijd leeg. Het pand is qua
uitstraling een pand wat niet thuis hoort in Goudriaan.
De Groot Drukkerij heeft hier opslagruimte gehuurd.
Ontwikkelingen worden in de gaten gehouden.
Er zijn verschillende gesprekken met de wethouder en de burgermeester gevoerd over de
ontwikkelingen in het dorp.
------------------------------------------------------------Er werd 1 nieuwsbrief verspreid en diverse bezwaren/beroepen gemaakt tegen diverse
vergunningen. Er waren 1 gesprek met de burgemeester en 1 met wethouder Heikoop.
Er werd door de stichting 29 x vergaderd.
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