
 
 
Notulen Vergadering Dorpsraad 
 
Datum  : Dinsdag 22 augustus 2017 
Aanvang : 19.30 uur 
Plaats  : Careyn Activiteitencentrum Reginahof 1 Dirksland 
Aanwezig : Jan Leenders (voorzitter), Angelique Herrebrugh (secretaris), Saakje Kruijsifix 

(bestuur), Jan Verboom, Gelein Ruts (bestuur), Frits Veringmeier, de heer Robijn, 
Henk Zwanenburg, Sam Fish, Millie Zorge, Wim Stolk, Anita 

Afwezig mkg. : Miriam de Goede 
 

1. Opening 
Jan Leenders opent om 19.30 uur de vergadering. 
 

2. Mededelingen: 
Geen. 
 

3. Notulen vergadering 4 juli jl. 
De notulen worden goed gekeurd. 
 

4. Als ingekomen stuk was er een brief van mevrouw Addy Rijerkerk – Andriesen van de VVD 
fractie Goeree Overflakkee. In deze brief vroeg de VVD ons te informeren over onze ideeën 
en wensen, over welke onderwerpen belangrijk zijn voor ons dorp. Op onze uitnodiging was 
zij aanwezig en werden ideeën en wensen doorgenomen (MFC, wedstrijdzwembad). Jan stelt 
voor dat indien mevrouw Rijerkerk – Andriesen meer informatie wil over het MFC, dat ze dan 
contact opneemt met Henk Zwanenburg. 
 

5. Kerstboom 
Op dit vlak is na de laatste vergadering veel gebeurd. Dat wat toen besproken is, is 
achterhaald. Angelique is benaderd door de commissie van de Hervormde kerk die de 
Winterfair op 25 november organiseert. Het plan is ontstaan een kerstboom op een ponton 
in de Ring te plaatsen en om de verlichting te ontsteken tijdens de Winterfair. E.ea. is in 
werking gesteld om dit te realiseren. 
 

6. Niet reageren van bestuursleden op e-mail 
Afgehandeld. 
 

7. Afwezigheid bestuursleden 
Afgehandeld. 

  



8. Watertoren 
Naar aanleiding van een e-mail van Mathijs Witte zijn Gelein en Jan in gesprek gegaan met 
Alex Schuring. Die gaf aan dat er naast het plan van de dorpsraad nog een private partij is die 
geïnteresseerd is in de Watertoren, de heer Koudstaal. De heer Koudstaal zou schimmelkaas 
willen gaan produceren. Jan geeft aan dat we de Watertoren graag voor Dirksland en de 
Dirkslanders willen behouden en dat we de Watertoren kwijt raken als ie naar een private 
partij gaat. Ook geeft Jan aan een rapport te willen maken (laten maken wel te verstaan) over 
de bouwkundige staat en tevens moet er een plan komen voor het aanpakken van de 
renovatie, kosten hiervoor en dergelijke. Half september zou er een raadsvergadering plaats 
vinden waarin e.e.a. aan de orde zou komen. Helaas is dit niet door gegaan, meer hierover in 
de vergadering van 3 oktober. 
 

9. Geschenk van de gemeente, het nieuw te plaatsen bankje 
Besloten is het bankje aan de Bloemenweg te plaatsen, e.e.a. is door gegeven aan Anne 
Marijke Elema. 
 

10. Erfgoeddag 6 oktober 2017. 
Vindt deze keer plaats in Gouda, niemand gaat. 
 

11. Haringvlietweekend 29 september – 1 oktober 
Niemand gaat/neemt deel. 
 

12. Vorderingen havenkanaal en omgeving 
Bij de plannen rondom het havenkanaal gaat het om het opknappen van het aanzicht, het 
verkeerstechnische aspect, nieuwe lantaarnpalen, etc. Het betreft ook niet alleen het 
havenkanaal, het gaat om het stuk vanaf de rotonde van de BP tot en met het Schelpenpad / 
de Kaai. Tekeningen hebben we nog steeds niet gezien helaas. 
 

13. Voorbereiden informatieavond stakeholders 
Een datum stond gepland maar via Anne Marijke Elema kregen we te horen dat dit tot nader 
order kan worden doorgeschoven. 
 

14. Afspraken maken over verdelen van telefoonnummers m.b.t. MFC, wie gaat wie bellen 
Henk, Jan en Gelein zijn op 24 augustus jl. bij elkaar gekomen, een laatste poging ging 
gewaagd worden verenigingen te spreken waar nog geen contact mee is geweest. 

 
15. Invullen Facebookpagina Erfgoedhuis Zuid - Holland. 

Besloten is tijd en energie te stoppen in een eigen FB pagina die er inmiddels is: 
https://www.facebook.com/Dorpsraad-Dirksland-255773601598152/ 

 
16. Opstart buurtpreventie 

Omdat Mirjam de Goede onverwacht uit het bestuur is gestapt, ligt dit momenteel stil. 
 

17.  Opleiden ambassadeurs voor Dirksland 
Momenteel speelt dit nog niet maar over enkele tijd gaat aan mensen gevraagd worden 
ambassadeur van Dirksland te worden, dit zal vanuit de gemeente geregeld worden. 
 

18. Nieuwsbrief wijkverpleegkundigen Goeree – Overflakkee 
Hier wordt niets mee gedaan. 

  



19. Bezetting Pipo wagen op 9 september (Flamingotour) 
Angelique meldt dat er geen jaarmarkt is dit jaar, iedereen is gelijk van slag en telefoons 

worden erbij gepakt om e.e.a. te checken. 😊 Op 9 september stonden we dus niet met een 
Pipo wagen (inmiddels is dit overigens een camper geworden) in het centrum. Wanneer dit 
wel gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. 
 

20. Rondvraag 
Anita vraagt hoeveel leden de dorpsraad heeft en Frits antwoord dat dit er ongeveer 50 zijn. 
Anita geeft ook aan dat ze weinig leest over de dorpsraad en dat er wellicht meer 
ruchtbaarheid aan gegeven kan worden, aan de onderwerpen die spelen en de rol die de 
dorpsraad daarbij speelt. Misschien dat op die manier meer draagvlak gecreëerd kan 
worden. 
 

21. Datum volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op 3 oktober om 19.30 uur aan de Reginahof 1 te 
Dirksland (Careyn). 
 

22. Sluiting 


