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Onze Stichting is een feit! 
De oplettende lezer heeft het al gezien. In de kop zijn de let-
ters i.o. (in oprichting) verdwenen! Op vrijdag 26 februari heeft 
Jeannette Zomer op het kantoor van notaris Stigter en  
Leskens de notariële akte namens het bestuur getekend. 
Stichting Mooi ’t Goy bestaat nu officieel!  
 
We spreken graag onze dank uit richting het notariskantoor 
voor de goede adviezen en het gematigde tarief! En natuurlijk 
gaat onze waardering ook uit naar onze penningmeester 
Jeannette voor haar inspanningen om tot goede teksten voor 
de statuten te komen!  
 
Op bijgaande foto is het historisch moment in het kantoor van de notaris vastgelegd. Het is goed te zien dat 
Jeannette deze klus met veel plezier namens alle Goyenaren heeft uitgevoerd! 

Masterplan 
Donderdag 4 maart 2021 krijgt het bestuur een eerste presentatie van de drie deskundigen die het ruimtelijk 
masterplan aan het maken zijn. Het bestuur heeft input geleverd en de drie deskundigen zijn daarmee aan 
het werk gegaan in een eerste concept. Natuurlijk zijn we heel benieuwd. We hebben het plan om daarna 
snel een volgende stap te maken met alle inwoners. Is dit de goede richting, wat moet anders en wat moeten 
we aanvullen? In het weekbericht van volgende week hopen we meer over de planning te kunnen zeggen. 

120 Goyenaren ondersteunen het burgerinitiatief 
Het burgerinitiatief is geen initiatief van de Stichting, maar van de twee mensen uit het bestuur die het bur-
gerinitiatief op eigen titel hebben ondertekend. Daarboven hebben 120 inwoners van ’t Goy hun handteke-
ning gezet om het initiatief te ondersteunen! Veel meer dan de 25 die nodig zijn en het mogen er natuurlijk 
nog meer worden!  
 
Uiteraard ondersteunen ook alle leden van het bestuur van Mooi ’t Goy het burgerinitiatief. In deze app hou-
den we jullie ook op de hoogte van het nieuws over het burgerinitiatief. Vrijdag 26 februari is het burgerinitiatief 
per mail naar de griffier van Houten verzonden en maandag 1 maart 2021 wordt het papieren exemplaar met 
alle steunhandtekeningen naar het gemeentehuis gebracht. Ook de griffiers van de gemeenten Wijk bij Duur-
stede, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug hebben een exemplaar van het burgerinitiatief ontvangen. Met deze 
drie gemeenten werkt Houten immers samen in de Regionale Energiestrategie.  

Oudewater (lid van de U16) kiest voor kleine windmolens  
Van een lid van onze appgroep kregen we een bericht over de gemeente Oudewater. Net als Houten is deze 
gemeente lid van de U16. De wethouder van Oudewater, Bas Lont kiest voor windmolens die niet hoger zijn 
dan 20 meter. De gemeente Oudewater wil vol inzetten op zonnepanelen en tot 2030 geen hogere turbines 
plaatsen. Lees het hele bericht op:  
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2136803/oudewater-wil-alleen-kleine-windmolens.html.  

Bericht uit Diemen 
Van een andere lid van onze appgroep kregen we een bericht van het Parool doorgestuurd. In dat bericht 
wordt duidelijk dat we de niet de enige regio zijn, waar wordt geworsteld met de plannen voor windmolens. 
Vrijdag 26 februari 2021 stond in het Parool dat de gemeente Diemen een streep haalt door de mogelijk-
heid dat er windmolens komen in het groen van de Diemer Vijfhoek en bij het IJmeer. Daartegen werd fel 
geprotesteerd, ook al omdat deze locaties dicht bij IJburg liggen. Klik voor het hele bericht op 
https://www.parool.nl/ws-b00e6e89. 
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