Stichting Mooi ’t Goy

Jaarverslag 2021

’t Goy, 26 januri 2022

Voorwoord
Met plezier bieden wij u het eerste jaarverslag van Stichting Mooi ’t Goy aan. Enkele jaren geleden
hebben een aantal inwoners van ons dorp het initiatief genomen om een klankbordgroep te starten. Zij
namen dit initiatief omdat zij samen met de inwoners van ’t Goy de leefbaarheid van ons dorp willen
versterken. Vanaf het eerste moment heeft de klankbordgroep daarbij ingezet op samenwerking met de
gemeente Houten. Alleen samen zijn we in staat om deze parel van Houten blijvend te laten glanzen!
Het jaar 2021 was op veel fronten een gedenkwaardig jaar. Het was een jaar waarin er veel niet kon en
mocht, maar waarin we toch belangrijke stappen hebben gezet om de leefbaarheid van ons dorp te
verbeteren. In dit jaarverslag leest u daar alles over.
In het afgelopen jaar hebben wij ook onze klankbordgroep omgezet
in de Stichting Mooi ’t Goy. Niet omdat we graag bestuurslid zijn,
maar om voor overheden (gemeente en provincie) een herkenbare
gesprekspartner te zijn die met gezag namens het dorp kan spreken. De donaties van de inwoners en de bijdragen van bedrijven
(vrienden van de Stichting), laten zien dat onze Stichting is verankerd in de lokale gemeenschap. We bedanken onze donateurs,
vrienden van de Stichting en vele andere stille krachten in en buiten
ons dorp voor hun bijdragen.

Hans Miltenburg
Voorzitter Stichting Mooi ’t Goy

Bloeizone Mooi’ t Goy
In de Agenda van de Toekomst hebben we met elkaar afgesproken dat
we ons dorp op de kaart gaan zetten als ‘blue zone’. Dit zijn gebieden op
aarde waarin mensen in harmonie met elkaar en de natuur oud worden
en het goed hebben. Een mooi en passend merk voor ons mooie dorp.
De term ‘blue zone’ is echter een beschermde titel en die mag je niet
zomaar gebruiken. Gelukkig was er een mooi alternatief: de bloeizone.
En dat laatste zijn we zeker. Onze plaatselijke ontwerpster Leonie van
Bentum maakte er een mooi logo bij. Een kleurrijk bloesem met vijf blaadjes. Elk blaadje staat voor een thema waarin Stichting Mooi ’t Goy wil
werken: lokaliteit, ontspanning, vereniging, eigenheid en duurzaamheid.
In 2021 zijn we nieuwe logo als nieuwe huisstijl gaan gebruiken.

Masterplan woningbouw
Een dorp zonder groei staat niet stil, maar gaat achteruit! Dat gaat het ’t Goy niet gebeuren. Meer dan
30 jaar werd er vrijwel niets gebouwd in ’t
Goy. In 2021 kwam er aan die droeve periode
een eind. In de Kapelhof verrijzen 16 woningen, ook voor starters en senioren. Met deze
nieuwbouw heeft ’t Goy de rode contour vol
en kan de volgende stap worden gezet. Met
grote dank aan Nick van Garderen, Robert
Derks en Wim Haan is dat voortvarend opgepakt. Er kwam een mooi masterplan tot stand
waarin ’t Goy een groen hart krijgt en woningen tegenover de kerk. In het tweede kwartaal
hebben we dit masterplan digitaal gepresenteerd aan de bewoners. In een goed bezochte
fysieke bijeenkomst op 27 oktober in De
Ploeg bleek dat er veel draagvlak is in het
dorp en dat alle seinen op groen staan om de
2

volgende stappen te zetten. In de gesprekken bij de gemeente Houten en de provincie bleek dat er ook
bij hen enthousiasme is voor de volgende stap in de woningbouw. Alle reden om door te pakken en op
zoek te gaan naar een landschapsarchitect die het plan provincie- en gemeente-proof moet maken. In
het vierde kwartaal zijn de contacten gelegd en is alles klaargezet voor de volgende ronde.

Snelheid van verkeer ook in 2021 bron van zorg
We hebben een mini-enquête gehouden waaruit bleek dat vrijwel iedereen zich zorgen maakt. Toch
konden we op het terrein van de verkeersveiligheid in 2021 maar heel beperkt voortgang boeken. Het
vrijliggend fietspad bij het Oostrumsdijkje mag echter niet ongenoemd blijven. Ook het permanent plaatsen van matrix borden en het aanbrengen van 30 kilometer markeringen op de weg is het resultaat van
onze inspanningen. Stichting Mooi ’t Goy heeft de verkeersveiligheid van de Beusichemseweg meerdere keren besproken met de gemeente Houten en wethouder van Dalen. Omdat de politie door de
inrichting van de Beusichemseweg niet de 30 kilometer kan handhaven, zijn we aangewezen op de
goede wil van automobilisten en bestuurders van andere voertuigen. Hen wilden we in het najaar samen
met de gemeente Houten benaderen via een ludieke gedragsactie. Dat plan is in de ijskaste gezet
vanwege de pandemie. Laten we hopen dat we in 2022 wel in de gelegenheid zijn om ook dit punt goed
op te pakken!

Contact met B&W en de fracties in de gemeenteraad
Met onze eigen wethouder De Groot hebben we in 2021 elk kwartaal gesproken over alles wat er in ’t
Goy gebeurt. Dat bevalt goed en smaakt naar meer. Als Stichting zoeken we steeds het positieve en de
dialoog en we werken dus vanuit vertrouwen. We waarderen dat ook onze wethouder en de gemeente
Houten daarin investeren. Ook met het nieuwe college (na de verkiezingen van 2022) hopen we dit
voort te kunnen zetten. In 2021 heeft de burgemeester van Houten uitgebreid kennisgemaakt met het
bestuur. Plezierig dat ook onze burgervader heel enthousiast was over het masterplan. En hij kan het
weten, want ruimtelijke ordening is zijn expertise. Naast burgemeester en wethouders kwamen zijn er
ook leden van de gemeenteraad geweest. Dat is goed, want beslissen over ’t Goy, kan volgens ons
alleen als je weet waar je het over hebt. Om diezelfde reden hebben we in het derde kwartaal van 2021
onze vijf speerpunten naar alle tien de fracties in de gemeenteraad gestuurd. Het is aan hen om onze
punten over te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

Energietransitie
Stichting Mooi ’t Goy beseft goed
dat de energietransitie onvermijdelijk is en dat dit effecten heeft
op ons buitengebied. Twee zonnevelden in ’t Goy zijn daar het
bewijs van. Tegelijk hebben we
ons in 2021 grote zorgen gemaakt
over de extra industriële windmolens die de gemeente Houten
rondom ’t Goy wilde plaatsen.
Deskundigen in binnen- en buitenland geven aan dat de gezondheidsrisico’s niet moeten worden
onderschat. Alle bestuursleden
hebben daarom een burgerinitiatief genomen met daarin het voorstel om windmolens op afstand van woonkernen te plaatsen. We hebben daarbij een afstand te plaatsen van 10 maal de hoogte van de turbine genoemd. Dat betekent dus
niet dat er rondom ’t Goy geen windmolens kunnen, maar wel dat ze veel minder hoog kunnen zijn! Het
burgerinitiatief is door de gemeenteraad van Houten afgewezen op formele gronden. De indieners zijn
van mening dat die afweging niet goed is gemaakt en zijn in bezwaar gegaan. Eind 2021 is er nog geen
uitspraak op het bezwaarschrift.
In 2021 werd ook duidelijk dat de vergunning voor de windmolens bij de Goyerbrug niet overeind kon
blijven. Naar ons idee een mooi moment voor de gemeente Houten om zich te bezinnen. De

3

gemeenteraad van Houten was het in meerderheid met ons eens. Wat dit gaat betekenen moet komende jaren duidelijk worden.

Overige activiteiten in het kort
Voorbereiden dorpsfeest met de verenigingen.
Tweemaal verzet in 2021. Huidige planning: 9 april 2022.
Burendag, kerstversiering Kerk en De Ploeg.
Bevorderen glasvezel in ’t Goy.
Digitale dorpsbijeenkomst 1702 over de RES.
Met medewerking van Prof. Dr. De Laat.
Realiseren klompenpad rondom ’t Goy.
Herinrichting trapveldje Wickenburgseweg.
Opstart samenwerking met Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal en
Coöperatie Duurzaam Eiland.

Statutair doel, vestigingsadres en samenstelling bestuur 2021
Statutair doel
Het bevorderen, instandhouden en bewaken van de leefbaarheid in het landelijk gebied van ’t Goy,
zowel voor de inwoners als voor de aanwezige flora en fauna, in de meest ruime zin van het woord.

Vestigingsadres
Statutaire naam:
Gevestigd :
Inschrijving KvK:
Bankrekening nummer:

Stichting Mooi ’t Goy
Beusichemseweg 130
3997 ML ’t Goy
82060827
NL29 RABO 0361 8512 43

Samenstelling Bestuur:
Hans Miltenburg
Wim Schreuders
Jeannette Zomer
Mirjam Miltenburg
Simone Agterberg
Marrigje Hartman
Yvette Vernooij
Peter de Rooy
Ries Vernooij

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
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Rekening 2021 en Begroting 2022
Ontvangsten en uitgaven
Ontvangsten in €

Uitgaven in €
400,00

√

Bankkosten en rente

39,00

Donaties

1.570,00

√

Communicatie-uitgaven

50,00

√

Vrienden van de Stichting

1.000,00

√

Kosten masterplan en sprekers

246,40

√

Subsidie dorpsevent Provincie

12.000

√

Oprichtingskosten Stichting

451,75

√

Kosten Presentaties

√

Bijdrage Oranjefonds

√

Totaal ontvangsten

14.970

Totaal uitgaven
Sado 31 december 2021

66,62
853,77
14.116,23

Toelichting Donaties
De stichting telde in het verslagjaar 130 donateurs. De donaties varieerden van € 10,00 tot € 50,00.

Toelichting vrienden van de Stichting
Naast de 130 donateurs steunden tien bedrijven met een bijdrage van € 100 als vriend van de Stichting.
Het betreft de bedrijven: Colorworks, De Rooy Transport, Van Dijk Landbouwmachines, Timmerbedrijf
van Dort, Bouwbedrijf van Dort, V.d. Brink, Public Servants, v.o.f. Knippers. Schildersbedrijf Stensmade
en Grondverzet van Rijn.

Bestemming saldo 2021
De Stichting heeft ultimo 2021 een banksaldo van € 14.116,23. In onderstaand overzicht zijn de verplichtingen opgenomen die al zijn aangegaan.
Bestemming saldo 2021 in €
√

Saldo bankrekening

14.116,23

√

Opzet nieuwe website

-1.000,00

√

Dorpsevent

√

Onvoorzien dorpsevent

-500,00

√

Uitbrengen magazine

-500,00

-12.000,00

116,23

Resteert vrij te besteden

Begroting 2022
Ontvangsten in €

Uitgaven in €

√

Donaties

1.600,00

√

Bankkosten en rente

√

Vrienden van de Stichting

1.000,00

√

Projectkosten woningbouw

√

Overige subsidies

1.000,00

√

Presentatie/communicatie

Totaal

3.600,00

√

Totaal

150,00
3.000,00
450,00
3.600,00
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