Notulen Vergadering Dorpsraad
Datum
Aanvang
Plaats
Aanwezig

Afwezig mkg.

: Dinsdag 3 oktober 2017
: 19.30 uur
: Careyn Activiteitencentrum Reginahof 1 Dirksland
: Jan Leenders (voorzitter), Angelique Herrebrugh (secretaris), Gelein Ruts (bestuur),
Juliën Robijn (bestuur), Jan Verboom, Frits Veringmeier, Diana Nuy Meijer
(adviesraad WMO), Gerrit Robijn, Henk Zwanenburg, Teun Bakelaar, Aad van der
Linde, Kees van Rixoort
: Anne Marijke Elema

1. Opening
Jan Leenders opent om 19.34 uur de vergadering.
2. Mededelingen:
Saakje en Mirjam zijn per direct uit het bestuur gestapt.
3. Notulen vergadering 22 augustus jl.
De notulen worden goed gekeurd.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
Enkele stukken waren door de secretaris per ongeluk niet doorgestuurd naar de rest van het
bestuur waardoor bespreking hiervan vanavond niet mogelijk was. De
bestuurdersconferentie landschapstafels op 22 november in Delft gaat wellicht bijgewoond
worden door Gelein en Juliën.
5. Watertoren, stand van zaken
Er is een brief van de gemeente, hierin wordt ons plan niet direct afgeschoten maar
aangegeven wordt dat er een haalbaarheidsonderzoek moet komen. Naast de dorpsraad zijn
er twee andere geïnteresseerden: een makelaar uit Dirksland en de heer Koudstaal. In januari
2018 neemt de raad een besluit over de haalbaarheid van alle plannen. Het dorpsraadplan
(trouwlocatie, galerie, vergaderlocatie, etc.) is één van de plannen, verkoop aan een private
partij is zeker ook een optie wat de gemeente betreft. Teun Bakelaar, Aad van der Linde en
ook Jeroen de Boed zijn er mede bij gebaat als de watertoren niet in private handen terecht
komt. Zowel Teun als Aad zijn van RTV Slogo en zouden in de Watertoren graag een tweede
studio bouwen. Jeroen de Boed (Outdoor Westvoorne) zou binnenin de watertoren graag
een klimmuur willen maken. Jan geeft aan dat het gunstig is dat er ‘mede dragers’ zijn voor
de dorpsraadplannen en hij raadt de drie heren aan hun plannen kenbaar te maken bij de
gemeente met een afschrift naar Mathijs Witte. Tevens laat hij weten dat, als de watertoren
aan het dorp wordt toegekend, er in goed overleg en met goede wil van alle partijen veel
mogelijk moet zijn.

6. MFC, stand van zaken
Henk Zwanenburg houdt tijdens de vergadering van 7 november een presentatie over het
MFC. Een presentatie die hij vervolgens wil geven (na eventuele aanpassingen) tijdens een
presentatie avond georganiseerd door de gemeente, ook in november. Jan Verboom geeft
aan dat de voordelen van de locatie goed uit de verf moeten komen.
7. Opstellen leefbaarheidsplan 2018
Jan en Angelique maken een concept dat in de volgende vergadering wordt besproken.
8. Aanpassen kernvisie
E.e.a. is aan revisie toe, Jan en Angelique gaan aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Dit
heeft geen haast en zal over de volgende vergadering heen getild worden.
9. Vervangen verlichting/aanpassen Schelpenpad, haven en havenkanaal, stand van zaken
Jan leest de e-mail voor van Anne Marijke Elema waarin staat dat de plannen bevroren
worden. Er zal een brief naar de gemeente gaan waarin staat dat we dit betreuren maar dat
de middelen die door de provincie beschikbaar zijn gesteld wel beschikbaar moeten blijven
voor de plannen die er zijn. Die plannen moeten dan ook binnenkort uitgevoerd worden
omdat we deze middelen anders kwijt zijn.
10. Goocheldag oktober
Op 20 oktober vindt voor de derde keer een goocheldag plaats. Gelein vertelt het e.e.a. over
deze dag die bedoeld is voor de basisschooljeugd. Er komen negen of tien goochelaars en er
zijn nieuwe trucs bedacht. Tijden zijn van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00, de kinderen
dienen thuis te gaan lunchen. Er zullen her en der posters opgehangen worden om deze dag
te promoten, Gelein regelt dat de goocheldag aangekondigd wordt op een folder die
verspreid wordt via Groot Goeree-Overflakkee en op de dag zelf gaat Gelein de dorpsraad
promoten waarna hij hopelijk veel nieuwe bestuursleden uit de hoge hoed tovert. 😉
11. Herstart buurtpreventie
Angelique gaat dit oppakken. Diana Nuy Meijer geeft aan dat eventueel Lobke Blokland
benaderd kan worden voor tips en informatie.
12. Kerstbooom
De dorpsraad wil de kosten voor een ponton niet dragen, Angelique gaat e.e.a. terug
koppelen naar de commissie van de winterfair van de Hervormde kerk. Als dit plan
uiteindelijk niet door gaat dan neemt Jan het over en regelt hij dat de boom op een andere
plek komt te staan.
13. Werving nieuwe bestuursleden
Er gaat een persbericht opgesteld worden voor de krantjes en ook zal er een flyer de deur
uitgaan die verspreid wordt via Groot Goeree-Overflakkee. Jan, Angelique en Kees zullen hier
aan gaan werken.
14. Rondvraag
Er waren geen vragen.
15. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 7 november 19.30 uur, Reginahof 1 in
Dirksland (Careyn).
16. Sluiting
Addendum ad 12

Er is in deze notulen gemeld dat de dorpsraad de kosten van een ponton niet wilde dragen.
Dit is onjuist.
De voorzitter heeft alleen gevraagd of er al over de financiering van de kosten van een
ponton was gesproken (ponton en het plaatsen daarvan en ook weer verwijderen)
Hierover is enige discussie ontstaan.

