Notulen Vergadering Dorpsraad
Datum
Aanvang
Plaats
Aanwezig:

: Dinsdag 6 juni 2017
: 19.30 uur
: Careyn Activiteitencentrum Reginahof 1 Dirksland
: Jan Leenders (bestuur/voorzitter), Nora Leenders, Angelique Herrebrugh
(bestuur), Sam Fish (pers), Mathijs Witte en Anne Marijke Elema (beiden
gemeente), Saakje Kruijsifix (bestuur/penningmeester), Frits Veringmeier
(plv. Voorzitter), Jan Verboom, Miriam de Goede (bestuur), Gelein Ruts
(bestuur/secretaris)
Afwezig mkg. : Henk Mol.
1. Opening
Frits Veringmeier opent de vergadering. Jan Leenders is wel aanwezig, maar laat zich
vervangen door Frits Veringmeier.
2. Mededelingen
a. Jan Leenders: Er moet een lijst komen met adresgegevens van alle bestuursleden.
We hebben wel e-mailadressen, maar andere gegevens ontbreken.
b. We doen een rondje voorstellen om aan de aanwezigen duidelijk te maken wie in het
bestuur van de dorpsraad zitten.
c. Er wordt besloten een WhatsApp groep op te richten voor onderling contact
bestuursleden. (actiepunt: Angelique Herrebrugh)
3. Notulen Vergadering Dorpsraad 4 april 2017
a. Jan Verboom: Gaarne weer een lijst met aan- en afwezigen bij de notulen.
Punt 7 van de agenda wordt op verzoek van dhr. Mathijs Witte naar voren gehaald.
Watertoren:
Een aantal leden van de gemeente en de dorpsraad hebben de watertoren bezocht. Frits
Veringmeier vond het een “eyeopener”. Men zag mogelijkheden. Jan Leenders omschreef de
toren als een ruimte met veel potentie, een uitstekende ruimte voor exposities en een
trouwlocatie. Er zal uiteraard nogal wat aan de toren moeten worden opgeknapt. De
buitenzijde zal waterdicht moeten worden gemaakt. De gemeente is nu aan zet. Voor de
zomer krijgen we een antwoord op de brief die door Jan leenders aan de gemeente is
gestuurd m.b.t. de watertoren.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
a. Brief aan de gemeente betreffende de watertoren met ontvangstbevestiging
b. Er is een verzoek aan de gemeente gestuurd om samen met een aantal leden van de
dorpsraad de toren te bezoeken. (Is inmiddels gedaan)
c. Er is een verzoek aan Ada Overwater gestuurd om ons te beraden over de voortgang
van het havenkanaal en de havenkom.
Anne Marijke Elema doet navraag bij Ada Overwater. De zaak is wat vertraagd
door ziekte. We moeten wel een vinger aan de pols houden i.v.m. de susidie.

d. Rekening gestuurd aan het bestuur van de Menheerse Havendagen voor het gebruik
van een van de frames aan het begin van het dorp.
Hier hebben we nog geen reactie op gekregen van de mensen van de Havendagen.
e. Een bericht van Anne Marijke Elema over de FlaminGO-tour. Of we weer mee willen
doen.
f. Bericht van Annemieke Lemaire van Langstraat. Zij wil info hebben omtrent de
aanschaf van een AED en kosten voor een buurthuis
g. E-mails gestuurd aan diverse verenigingen om te praten over het MFC. Met deze
verenigingen hebben we in eerste instantie geen contact gekregen.
Er moet een lijst worden gemaakt met telefoonnummers. We gaan de verenigingen
dan zelf bellen. (Actiepunt secretaris?)
h. Een brief van Henk Mol m.b.t. de verkeerssituatie op de Kaai (Ook agendapunt)
In dit soort gevallen zal er een brief worden gestuurd aan belanghebbende(n),
waarin gesteld zal worden dat deze zaken bij de gemeente thuishoren. Wij kunnen
hier weinig mee. Er zijn in het verleden al heel wat vergaderingen met de gemeente
geweest, waarin we deze problematiek aan de orde hebben gesteld.
i. Mail van Anne Marijke Elema m.b.t. de vrijwilligersverzekering. Als wij vragen
hebben kunnen we deze doormailen. (Documenten worden meegestuurd met de
uitnodiging en de notulen)
Eventuele vragen m.b.t. dit onderwerp verzamelen en doorsturen naar Anne
Marijke Elema.
j. Mail van Anne Marijke Elema over de bijeenkomst voor een nieuwe woonvisie voor
G-O.
Jan Verboom doet verslag van de bijeenkomst over de nieuwe woonvisie.
k. Mail van Het PlattelandsParlement met een uitnodiging voor 17 juni. We moeten ons
nog wel aanmelden. Kan tot 14 juni
De dorpsraad gaat dit jaar niet in op deze uitnodiging.
l. Reactie Anne Marijke Elema m.b.t. de FlaminGO-tour
Er is ook een camper aangeschaft met een soort balie. We hoeven niet de hele dag
te staan. Wel op een andere locatie dan de vorige keer.
m. Mail van Riëtte Keijzer over de activiteiten in de Geldershof.
5. Kerstboom. Dit voorstel is (?) verder uitgewerkt door drie bestuursleden
Naar volgende vergadering
6. Overdracht taken bestuur
Het secretariaat wordt vanaf 1 juli gedaan door Angelique Herrebrugh. Het
penningmeesterschap wordt overgenomen door Saakje Kruijsifix (in nauwe samenwerking
met Jan Verboom. Ook wil Frits Veringmeier hand- en spandiensten verlenen)
7. ZHVKK in Ooltgensplaat (Jaarvergadering) Wie gaan?
Jan Leenders en Gelein Ruts gaan zeker naar deze vergadering toe. We melden 3 mensen
aan.
8. Watertoren. Zie notulen bovenaan.
9. Nieuw ontwerp voor de frames aan beide ingangen van het dorp.
Er heeft zich een persoon gemeld, via Frits Veringmeier, die een professioneel ontwerp wil
maken. Dit geheel kosteloos. Frits heeft de melding gekregen dit in werking te stellen. Het
ontwerp van Gelein Ruts gaat even op een zijspoor.
10. Verkeerssituatie op de Kaai n.a.v. een brief van dhr. Henk Mol.
We moeten voortaan soortgelijke brieven eigenlijk terzijde leggen. Er is in het verleden al
zoveel tijd besteed aan deze problematiek. De dorpsraad kan niet veranderen aan deze
situatie. De gemeente is de aanspreekbare partij.

11. Geschenk van de gemeente (bankje) Dit punt is overgenomen uit de vorige vergadering.
We zullen deze situatie kortsluiten met Anne Marijke Elemis eerder aan de orde
gerweesta. Inmiddels is er bericht van de gemeente gekomen dat de plaats aan de kop van
de havenkom niet mogelijk is. Men is bang dat dit een hangplek voor jongeren wordt. Dit is
eerder aan de orde geweest.
12. Erfgoedtafel
Opmerking Gelein Ruts: De vergaderingen zijn voor hem niet meer te doen. Door zijn
slechter wordend gehoor en het ontbreken van een geluidsinstallatie, kan hij grote delen
van wat er gezegd wordt niet horen. Jan Leenders zal nogmaals aandringen op de aanschaf
van een afdoende oplossing.
13. Vorderingen havenkanaal en kom (Ada Overwater)
Idee: Het hek (als vervanging van de huidige vangrail) laten maken door leerlingen van de
Edudelta Technische school?
We zijn in afwachting van de plannen die tot ons gaan komen. Het oponthoud is ziekte van
een van de medewerkers.
14. Stand van zaken overleg met verenigingen MFC. Tot nu toe alleen gesproken met het bestuur
van Amicitia.
We gaan een lijst maken met telefoonnummers en dan de verenigingen zelf bellen om
achter hun mening te komen. Actie bestuur
15. Opstart buurtpreventie. Overgenomen van vorige vergadering.
Er is tekst gemaakt door Miriam de Goede en er is inmiddels een ontwerpje gemaakt voor
achterop de folder van Struik.
16. Rondvraag
- Vraag van Miriam de Goede: “Kunnen er bordjes komen in de wijk Nieuwe Gooye? Deze
vraag zal bij de gemeente neergelegd moeten worden.
- Jan Leenders heeft de volgende vragen/opmerkingen:
a. Hij benieuwd naar de reactie van de SVIK met betrekking tot hun aanvraag voor
subsidie. De gemeente had ze richting de dorpsraad verwezen. Er waren op deze
vergadering geen leden van de SVIK aanwezig.
b. Met betrekking tot de vraag van de o.b.s. de Inktvis om ondersteuning voor een
dorpswandeling wachten we af. Vanuit het secretariaat is de suggestie gegeven
om direct met Jos Toes contact op te nemen.
c. Met betrekking tot de twee geplande dorpswandelingen op 15 juli en 12
augustus kunnen wij het volgende doen:
c.a. Een mededeling doen in de kranten
c.b. Een melding naar de VVV
c.c. Een poster maken en ophangen op diverse plaatsen. Ook in het
gemeentehuis. Het moet eiland breed uitgezet worden.
d. Er moet nog een bordje met gegevens op de sokkel van het beeld van mevr. Van
Weel komen. Vragen aan Jos Toes.
- Er is een opmerking over het onkruid in de straten en dat dit niet op afdoende wijze
wordt aangepakt. Anne Marijke Elema doet navraag.
- Er is een opmerking over het niet up-to-date zijn van de website. Gelein Ruts zal daar zijn
licht over doen schijnen.
- Saakje Kruijsifix heeft een aantal opmerkingen over het parkeren en de geluidoverlast
rondom haar woning. Er wordt verwezen naar de gemeente. Wij kunnen dit niet
oplossen.
17. Datum volgende vergadering: Dinsdag 4 juli 2017 19.30 uur Activiteitencentrum Careyn
Reginahof 1 in Dirksland.
18. Sluiting

P.S. Het secretariaat wordt met ingang van 1 juli overgenomen door Angelique Herrebrugh.
Haar e-mailadres is angeliqueherrebrugh@hotmail.com

