
 cofinanciering 

door derden 

extra budget 

herdenkingen
 restbudget 2018 

vrij besteedbaar 

budget 2019

kerngebonde

n project 

2019

projectsubsidie 

Maatschappelijke 

initiatieven 2019

opmerking /motivatie

2019 januari 

e.v.

Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor het gehele dorp inclusief 

bezorging. Wordt huis-aan-huis verspreid.

Dorpsraad Kees van Rixoort Bewoners van 

Dirksland

 €          800,00  €                          -    €                470,00  €             330,00  €                 -    €                         -   Informeren bewoners Dirksland over 

activiteiten van de dorpsraad

2019 AED's Dirksland Bijdrage in de kosten als particulieren een 

AED voor de buurt regelen (bijvoorbeeld 

via buurtAED) en er zijn onvoorziene 

kosten om het apparaat te bevestigen

Particulier iniatief Gemeente Bewoners van 

Dirksland

 PM  PM  €                        -    €                        -    PM  nog 

aanvragen 

 €                         -   Extra kosten t.b.v. aansluiten AED's 

2019 Pilot transitieatlas 

Maatschappelijk Vastgoed en 

Visie Dirksland ontwikkeling 

MFC

Dorpsraad en gemeente Dorpsraad SRGO, gemeente, 

maatschappelijke 

organisatie en beheerders

Inwoners Goeree-

Overflakkee

 PM  €                          -    €                        -    €                        -    PM  €                 -    €                         -   Externe verenigingen benaderen voor 

gebruik activiteiten accommodaties in 

Dirksland

2019 Watertoren St. Watertoren St. Watertoren ? Inwoners 

Dirksland en  

bezoekers van 

buitenaf

 €       1.000,00  €                          -    €                        -    €                        -    €          1.000,00  €                 -    €                         -   Ter ontwikkeling van acitivieteiten

2019 Sociale kringen voor ouderen Blijven participeren/ belkringen/ 

Ondersteuning mantelzorgers/ 

samenwerken met Curamare Thuiszorg en 

Careyn/ 2 wijkverpleegkundigen

St ZIJN / Dorpsraad Curamare, Careyn, St. 

bejaardenwerk Dirksland, St. 

ZIJN, OGO, POB, GO voor 

elkaar, 

wijkverpleegkundigen

Oudere inwoners 

van Dirksland

PM

-€                        -€                       -€                       

PM

-€                -€                        

Vraag is uitgezet of St ZIJN hierin kan 

praticiperen.

2019 Pilot BuurtMiiND Eenzame ouderen door middel van 

BuurtMiiND ondersteunen en begeleiden 

om een sociaal netwerk weer op te 

bouwen en te versterken

Gemeente/ 

Dorpsraad

ParnassiaGroep/ St. ZIJN en 

diverse organisaties in 

Dirksland die activiteiten 

organiseren voor deze 

doelgroep

Oudere inwoners 

van Dirksland

PM

PM -€                       PM

PM

-€                PM

Er komt een pilot i.s.m.met de gemeente 

(Josette) en st. Zijn

2019 (vanaf 

het voorjaar)

Plantenbakken in de Voorstraat 

en op de Ring

Opvrolijken van de Voorstraat en Ring met 

hanging baskets

Dorpsraad Inwoners 

Dirksland

10.000,00€     -€                        -€                       10.000,00€           -€                    

-€                -€                        

Budget is al gereserveerd in 2018, 

organisatie is in handen van Frits 

Veringmeier

2019 (zomers) 

Alleen op 

zaterdag

Aandacht blijven houden voor 

het cultuurhistorisch erfgoed 

en rijkdom van Dirksland

Rondleiding langs cultuur historisch 

belangrijke gebouwen en plaatsen o.l.v. 

een gids met aandacht voor Flakkeese 

specialiteiten op culinair gebied.

Dorpsraad Het Anker/ gidsen            

Arrangement inclusief koffie 

en thee!

Inwoners 

Dirksland en  

bezoekers van 

buitenaf

1.000,00€        500,00€                  -€                       -€                       500,00€              

-€                

Door Jos Toes en Kees van Rixoort + 

eventuele nieuwe ambassadeur!   

Combineren met kijkdagen van de kerk?

2019 Havenkom en havenkanaal Info bord historie haven Dirksland in de 

nabijheid van de nieuw aangelegde steiger 

+  LED verlichting op zonne-energie op de 

steiger

Gemeente/ 

Dorpsraad

Provincie Zuid-Holland Inwoners van 

Dirksland en 

bezoekers van 

buitenaf

2.500,00€        

-€                        -€                       2.500,00€             

-€                    

-€                -€                        

Uitvoering van de plannen m.b.v. 

provinciale subsidie in het kader van de 

erfgoedlijn, budget is al gereserveerd in 

2018

2019 Peekaaien en trambrug Herinrichting van de Peekaaien t.b.v. 

recreatie  en herstel van de trambrug + 

kunstwerk

Gemeente/ 

Dorpsraad

Provincie Zuid-Holland Inwoners van 

Dirksland en 

bezoekers van 

buitenaf

80.000,00€     68.000,00€             

-€                       12.000,00€           

-€                     PM 

-€                        

Uitvoering van de plannen m.b.v. 

provinciale subsidie in het kader van de 

erfgoedlijn

2019 Schouw + verkeerscircilatieplan 

+ parkeren blauwe zone

De dorpsraad & gemeente GO Gemeente/ 

Dorpsraad

Politie, gemeente GO en 

inwoners van Dirksland

Inwoners 

Dirksland

200,00€           

-€                        -€                       -€                       

 €             200,00 

-€                -€                        

Opnieuw aandacht vragen voor alle punten 

in het rapport aangevuld met eventueel 

nieuwe knelpunten.

2019 Algemene ledenvergadering + 

bijzondere bijeenkomsten

Huur ruimte, consumpties Dorpsraad Inwoners 

Dirksland

500,00€           

-€                        -€                       -€                       

500,00€              

-€                -€                        

Locatie Careijn en/of De Schakel

15-06-2019 Natuurdag voor de jeugd Dorpsraad, IVN Goeree-Overflakkee Dorpsraad, IVN 

Goeree-Overflakkee

IVN Goeree-Overflakkee Jeugd van 

Dirksland

600,00€           

-€                        -€                       -€                       

600,00€              

-€                -€                        

Belangstelling ontwikkel bij de jeugd voor 

de natuur in het dorp o.l.v. Anne Marijke 

Elema

2019 (voorjaar) Muziekavond in de Schakel Live band Way-Beyond Dorpsraad De Schakel Inwoners 

Dirksland en  

bezoekers van 

4.000,00€        

2.000,00€               -€                       2.000,00€             

-€                    

-€                -€                        

Een muzikale avond voor de inwoners van 

Dirksland

april 2019 Activiteiten Oranjevereniging Boekje programma Oranjevereniging dat 

huis- aan-huis wordt verspreid

Oranjevereniging dorpsraad Inwoners 

Dirksland

PM

-€                        -€                       -€                       

100,00€              

-€                -€                        

Bijdrage t.b.v. o.a. uitgave boekje

april 2019 Aubade, lampionnenoptocht en 

huur geluidsinstallatie voor de 

activiteiten in het centrum en 

Oranjevereniging Oranjevereniging Amicitia, Geldershof Inwoners 

Dirksland

375,00€           

-€                        -€                       -€                       

375,00€              

-€                -€                        

27-apr-19 Muziekfestival Oranjepop 

Dirksland

Stichting GO for Music St. Go for Music Oranje vereniging Inwoners 

Dirksland en  

bezoekers van 

buitenaf

59.500,00€     

57.750,00€             -€                       -€                       

1.750,00€           

-€                -€                        

Wordt voor de 19e keer gehouden, locatie 

parkeerterrein De Gooye

activiteitdata/periode

Leefbaarheidsplan Dirksland 2019

 geraamde 

totale kosten 
doelgroepensamenwerkingspartnersuitwerking organisator

dekking kosten vanuit



4-mei-18 Herdenking 4 mei 2015 Herdenkingsdienst en bijeenkomst 

(kranslegging) bij monument, muzikale 

herdenking in de Ned. Herv. Kerk

Oranjevereniging, 

Amicitia, WO2GO, 

koor Excelsior,  en 

burgerparticipant

Oranjevereniging, Amicitia, 

WO2GO, koor Excelsior,  en 

burgerparticipant

Inwoners 

Dirksland

900,00€           -€                        500,00€                 -€                       

400,00€              

-€                -€                        De gemeente stelt per kern een bedrag van 

€ 500 beschikbaar

mei-juni 2019 Avond driedaagse Gymvereniging Olympic Gymvereniging 

Olympic

Muziekverniging Amicitia, 

SVIK

Inwoners 

Dirksland

775,00€           

175,00€                  -€                       -€                       

600,00€              

-€                -€                        

jun-19 Kofferbakmarkt Jaarlijkse kofferbakmarkt op het terrein 

van den Hartog. Bijdrage in de kosten voor 

de algemene voorzieningen zoals huur 

toilet.

Frits Veringmeier dorpsraad Inwoners 

Dirksland en  

bezoekers van 

buitenaf

200,00€           

-€                        -€                       -€                       

 €             200,00 

-€                -€                        

Loactie parkeerterrein P3

5 juli t/m 7 juli 

2019

Jeugdkamp DVV'09 DVV'09 DVV'09 Jeugd van 6-12 

jaar

3.000,00€        

2.500,00€               -€                       -€                       

 €             500,00 

-€                -€                        

Activiteit is in principe voor eigen leden. 

Organisatie denkt na om ook een 

activiteiten voor niet leden te organiseren. 

Gebeurd dit niet dan wordt de bijdrage ook 

niet beschikbaar gesteld.

oktober-19 Seniorendag Samen met de Stichting Bejaardenwerk in 

de Geldershof een dag organiseren voor 

de senioren van Dirksland

Dorpsraad en 

Stichting 

Bejaardenwerk

Stichting Bejaardenwerk en 

de Geldershof.

Senioren van 

Dirksland

2.000,00€        1.500,00€               -€                       -€                        €             500,00 

-€                -€                        

Een dag voor de senioren van Dirksland in 

samenwerking met Stichting 

Bejaardenwerk

oktober-19 Creatieve dag Sport- en speldag in De Gooye voor de 

jeugd t/m 12 jaar

Dorpsraad Sportteam GO, 

Jongerenwerk , SRGO

Jeugd van 

Dirksland

2.000,00€        

-€                        -€                       -€                       

2.000,00€           

-€                -€                        

Activiteitendag voor de schoolgaande 

jeugd van Dirksland in de Herfstvakantie

december 

2019

Inkomst Sinterklaas Intocht van Sinterklaas voor de kinderen 

uit Dirksland en Herkinge

commissie Intocht 

van Sinterklaas

Amicitia Jeugd van 

Dirksland

PM

-€                        -€                       -€                       

500,00€              

-€                -€                        

Er wordt nog contact met de dorpsraad van 

herkingen hierover gezocht.

december 

2019

Winterconcert Amicitia Amicitia Inwoners 

Dirksland en  

bezoekers van 

buitenaf

PM

PM -€                       -€                       

PM  nog 

aanvragen 

-€                        

Plannen zijn nog niet concreet, worden in 

de loop van 2019 verder duidelijk

december 

2019

Kerstwandeling + maaltijd24 

december

Keigave Stuurgroep van de Hervormde 

gemeente Dirksland

Keigave stuurgroep SVIK en Mi Mekaore Inwoners 

Dirksland

1.250,00€        

750,00€                  -€                       -€                       

500,00€              

-€                -€                        

Start bij de VIC

continue Algemene bestuurskosten huur ruimte voor bestuursvergaderingen, 

koffie/thee e.d./ communicatie/ website/ 

overleggen/ secretariele kosten

dorpsraad 1.100,00€        900,00€              

2019 opknappen speel- sport en 

ontmoetingsplaatsen

Een aantal speel- en sportvoorzieningen 

zijn aan een opknapbeurt toe. In 

samenwerking met omwonenden bekijken 

wat er beter kan en aan welke 

voorzieningen behoefte is.

Dorpsraad / 

gemeente

bewoners van de 

desbetreffende wijken

kinderen, jeugd 

en jongeren

PM -€                        -€                       6.000,00€             -€                    

PM -€                        

continue Post nog te verwachten 

activiteiten: bijv. ontwikkeling 

Havenkanaal

Onvoorziene activiteiten 2019 Dorpsraad Nog onbekend Inwoners van 

Dirksland

1.000,00€        1.000,00€           Bekijken wat jullie uit dit bedrag nog kan 

reserveren voor de PM posten.

172.700,00€   133.175,00€          € 500 32.970,00€           € 12.455 € 0 € 0

verwacht eindsaldo 2018

nog te ontvangen van  bijdrage van de gemeente

reserveringen 2018 32.970,00€           

€ 12.455
aparte 

aanvraag

2020 Culturele activiteiten in de kerk Optredens Sursum Corda/ Excelsior/ Fiori 

Musicali/ Orgel bespeling

Dorpsraad kerk, koren, organisten inwoners 

Dirksland

2.000,00€        € 2.000

Een muzikale avond m.b.v. de Dirkslandse 

zangkoren en organist voor de bewoners 

van Dirksland en eventueel daarbuiten

Totaal

maximaal vrijbesteedbaar budget 2019

projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven 2019

kerngebonden projectsubsidie 2019


