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Voorwoord van de voorzitter
Het is al weer een tijdje geleden, dat u iets vernomen hebt van de
dorpsraad. Toch hebben wij niet stil gezeten.
In 2018 is er in Dirksland een-en-ander tot stand gebracht. In
deze nieuwsbrief zullen wij daarvan verslag doen.
De dorpsraad heeft zich de afgelopen maanden vernieuwd en is
uitgebreid met een tweetal leden. Zij zullen zich in deze
nieuwsbrief aan u voorstellen.
In december hebben wij, in samenspraak met de gemeente,
verenigingen en dorpsgenoten, het leefbaarheidsplan voor 2019
vastgesteld. Ook hierover zullen wij u in deze nieuwsbrief
inlichten.
Jan Leenders

Wat deed de Dorpsraad Dirksland in 2018
De dorpsraad ontvangt jaarlijks een bedrag van ca. € 12.000,- om activiteiten van
verenigingen en stichtingen in Dirksland te ondersteunen. Van deze bijdrage werden in 2018
de volgende activiteiten ondersteund:
-De kosten van een aantal informatieve avonden voor inwoners van Dirksland in De Schakel
rond de thema’s: Kern- en buurtgericht werken, Beleid ten aanzien van ouderen/senioren,
veiligheid en buurtpreventie.
-Een klein startkapitaal voor de Stichting Watertoren Dirksland, gericht op het behoud van de
watertoren voor de inwoners van Dirksland.
-Een bijdrage voor de Seniorendag, welke jaarlijks wordt georganiseerd door Stichting
Bejaardenwerk.
-De Magic Day in De Schakel voor de jeugd van Dirksland, waarin zij konden leren
goochelen en tevens genieten van een aantal optreden van professionele goochelaars.
-De Nederlands Hervormde Kerk kreeg een bijdrage in de kosten van de Keigave dagen
rond Kerstmis.
-Muziekvereniging Amicitia kreeg een bijdrage in de kosten van hun Winterconcert in de
Nederlands Hervormde Kerk. oa
-Voor Oranjepop op Koningsdag werd ook een bedrag ter beschikking gesteld.
-Met een flinke subsidie van de provincie in het kader van de erfgoedlijn werd in de haven
van Dirksland een platform gebouwd bereikbaar met een trap vanaf de Oosthavendijk.
-Tenslotte faciliteerde de dorpsraad mede de ijsbaan voor de jeugd in de hal van de SVIK.
Uit de budgetten van 2017en 2018 werden behoorlijke bedragen gereserveerd voor grote
uitgaven in 2019

Leefbaarheidsplan 2019 van de Dorpsraad Dirksland.
De begroting van de dorpsraad heet Leefbaarheidsplan. Hierin staan alle plannen voor 2019
- en soms voor latere jaren – in beschreven, met daarbij de te verwachte uitgaven.
De dorpsraad heeft in de voorgaande jaren een aantal reserveringen gemaakt om grotere
projecten (mee) te kunnen financieren.
De geplande uitgaven voor 2019 begroot op € 45.000,-. Daarnaast is bij de provincie ZuidHolland een bedrag van € 60.000,- aangevraagd ( en inmiddels toegezegd) voor een verdere
aanpak van de haven en het havenkanaal. Hierbij zal de “Trambrug” worden voorzien van
een beeltenis van de tram en zullen de Peekaaien opgeknapt en ingericht worden voor
recreatieve doeleinden. Hiervoor heeft de dorpsraad ook uit vorige jaren een flinke
reservering gemaakt.
Bij de haven wordt een informatiebord over de haven in het verleden geplaatst.
In de Voorstraat en de Ring zullen plantenbakken worden opgehangen aan de
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de jeugd staan in 2019 een natuurdag en een creatieve dag op de agenda. Ook
n
Koningsdag
en zeker ook Oranjepop worden mede gefaciliteerd door de dorpsraad. In het
,
kader van meer bewegen geeft de dorpsraad een financiële ondersteuning aan de avond
vierdaagse
wandeling en wordt een flink bedrag aangewend om de speel- en
z
sportvoorzieningen
op te knappen.
o
Ook
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Keigave
dagen
van de Nederlands Hervormde Kerk kan dit jaar weer rekenen op
g
een
financiële
bijdrage.
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u ziet is de dorpsraad steeds bezig om voor de inwoners van Dirksland activiteiten te
n
ondersteunen
en voorzieningen (mee) te financieren.
a
Een
a compleet overzicht van het leefbaarheidsplan (begroting) 2019 van de dorpsraad van
Dirksland
kunt u inzien op de website www.dorpsraaddirksland.nl
m
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Projectsubsidie
e
Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen 6 keer per jaar projectsubsidie aanvragen:
vóór 1 januari, vóór 1 maart, vóór 1 mei, vóór 1 juli, vóór september en vóór 1 november. Het
h
gaat om projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van
a
cultuur, sport, preventieve volksgezondheid, toerisme&recreatie of
n
preventie&vroegsignalering. Het gaar hier om vernieuwende maatschappelijke initiatieven,
g
die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. De aanvragen worden aan de hand van criteria
i
gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer aanvragen
n
zijn, dan er geld beschikbaar is, dan krijgen de hoogste scores voorrang.
g
Meer informatie over de Projectiesubsidie en het aanvraagformulier kunt u vinden op
www.goeree-overflakkee.nl/subsidie
b
a gemeente Goeree-Overflakkee kiest Dirksland als pilotdorp
De
sDe gemeente zoekt oplossingen voor de gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn, het
kzogenaamde gemeentelijk vastgoed. Met leegstaande gemeentehuizen, het beheer van
e
buurthuizen en monumenten wordt overal op het eiland verschillend omgegaan. Met
tDirksland als uitgangspunt wil men proberen tot meer eenheid te creëren.
s
.

Dit geldt ook voor het beheer van de sportaccommodaties. Bijvoorbeeld de voetbalvelden. Al
een paar jaar probeert de gemeente het beheer en onderhoud van de voetbalvelden te
harmoniseren. De 4 voormalige gemeenten hadden allen een verschillende regeling.
Onlangs is de dorpsraad bijgepraat over de energietransitie; de overgang van aardgas naar
groene stroom. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben
klaarliggen om alle gebouwen in 2050 aardgasvrij te krijgen. In 2030 moet iedere gemeente
al 49% minder kooldioxide (CO2) produceren. Dirksland heeft nu ongeveer 2300 gebouwen,
dus in 10 jaar moeten al 1150 gebouwen aardgasvrij zijn. De gemeente heeft ook Dirksland
voor de eerste planvorming gekozen als pilot.
Nieuwe bestemming voor de watertoren, een
uitdaging
De dorpsraad wil voorkomen, dat de watertoren in
vreemde handen komt. Zoals onze voorzitter Jan
Leenders het onlangs verwoordde: “De watertoren hoort
bij ons, de watertoren is van Dirksland!”
Dorpsraadslid Aad van den Hoek, Jan van Loo en
……hebben een Stichting Watertoren in het leven
geroepen met de doelstelling: het behouden van de
watertoren en deze te beheren, benutten en dienstbaar
maken aan activiteiten in het sociale en culturele
domein van de bevolking van Goeree-Overflakkee en
meer in het bijzonder het dorp Dirksland. Allereerst
willen zij de toren toegankelijk maken voor het publiek.
Mogelijk dat er kleine aanpassingen noodzakelijk zijn.
Daarna zal er voor de meeste functies/activiteiten een
gebouw naast c.q. om de toren worden gezet zoals een
ontmoetingscentrum die aansluit op de bestaande
ingang van de toren.
Afhankelijk wat de inbreng is van de gemeente m.b.t. de
infrastructuur rondom het project. Onze schatting is
€400.000-€500.000 voor het totale project.

Wat gebeurt er met ons
havenkanaal
In het leefbaarheidsplan 2019 kunt u lezen, dat de dorpsraad plannen heeft met het
havenkanaal.
In 2018 heeft de dorpsraad een zeer goed bezochte burgeravond in de Schakel gehouden,
waar enthousiast werd gebrainstormd over de aanpak van ons havenkanaal.

De resultaten van deze avond zijn meegenomen in de plannen van de gemeente.
Ongetwijfeld heeft u gemerkt, dat er onderhoud is gepleegd aan het kanaal en dat er een

vissteiger aan de oostkant van de haven is gerealiseerd. Voorlopig kunnen wij niet alle
plannen verwezenlijkt te krijgen, omdat het havenkanaal en de taluds eigendom zijn van het
waterschap. Toch hopen wij de “peekaaien” autovrij te krijgen en een meer recreatieve
functie te geven.
Dit jaar hopen wij LED-verlichting bij de steiger te realiseren en de tramburg in ere te
herstellen. Binnenkort hopen wij bij de haven een informatiepaneel te plaatsen, met daarop
de ontstaansgeschiedenis van het havenkanaal.
Andere plannen zijn:
-Een passende balustrade als
afscheiding van weg en water;
-Een ontmoetingsplek waar mensen
kunnen verpozen;
-Het oude Jaagpad richting Het Sas
weer toegankelijk maken als
wandelpromenade.

Vergaderingen goed bezocht
Onze vergaderingen worden gemiddeld door 18 burgers bezocht. Veel verenigingen zullen
daar jaloers op zijn. Onze vergadering vindt meestal iedere eerste dinsdag van de maand
plaats in de Reginahof 1, (Careyn) om de hoek van de apotheek. De vergaderingen
beginnen om 19.30 uur en iedereen is welkom, ook niet leden.
Wat gaat er met de Tuinstraat gebeuren?
Op 27 november j.l. hebben de dorpsraad Dirksland en de gemeente Goeree-Overflakkee in
verenigingsgebouw De Schakel een burgerinspraakavond belegd voor bewoners van de
Tuinstraat en omgeving. Het doel van deze avond was om ideeën te verzamelen voor een
kwaliteitsverbetering. De Tuinstraat is de laatste eeuw veranderd van een rustieke laan -met
bomen en daarlangs de Brede Gooye met daarover bruggetjes- in een sombere straat, die
ontsierd wordt door veel auto’s.
Zo’n 40 aanwezigen hebben zich ingespannen om allerlei ideeën op papier vast te leggen.
Met deze zienswijzen zullen gemeentelijke stadsplanologen aan de slag gaan. Op het
moment dat het plan van aanpak vaste vorm heeft gekregen, zal er opnieuw een
inspraakavond belegd worden.
Wordt lid van de dorpsraad
De “Dorpsraad Dirksland” staat geregistreerd als vereniging met leden. Voor slechts 5 euro
per jaar kunt u gezinslid worden van de dorpsraad. Het hele gezin is dan lid/donateur. U
ontvangt dan elke maand de agenda en notulen van onze vergaderingen. Ook ontvangt u
automatisch uitnodigingen voor onze themabijeenkomsten.
Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de website www.dorpsraaddirksland.nl

