
 
 
Notulen Vergadering Dorpsraad 16 januari 2018 
Plaats van handeling Activiteitencentrum Careyn, Reginahof 1 
 
Afwezig met kennisgeving: Frits Veringmeier en Kees van Rixoort. 
 
Aanwezig: Jan Leenders, Jan Verboom, Anne Marijke Elema, Henk Zwanenburg, Aan van den 
Hoek, Ada Overwater, Jan de Geus en Cokkie en Henk Mol. 
 

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

2. Mededelingen. 
- De voorzitter laat weten dat de datum van deze vergadering niet bij iedereen 

duidelijk is overgekomen. De eerder gemelde datum (9 januari) ging niet door 
vanwege de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 

- Er moet een datum gewijzigd worden op de agenda op het internet. Er staat 19 
januari en dat moet 16 januari zijn. 

- De voorzitter memoreert de bijeenkomst in het Rondeel op 18 januari, aanvang 
19.30 uur, waarop we de plannen bekend zullen maken m.b.t. het MFC aan het 
college en de gemeenteraad. Spreker is Henk Zwanenburg. 

3. De notulen worden goedgekeurd. 
We zullen nog een afspraak moeten maken met wethouders de Jong en van der Vlugt 

4. Ingekomen en uitgegane stukken. 
Het verslag van de ASDGO. 
- Voor kennisgeving aannemen. 
De mail over de boom in de Secretarieweg.  
- Volgens dhr. Van Kempen van de gemeente is het probleem dat er mensen zijn 

die de boom willen handhaven en er zijn mensen die hem weg willen hebben. Er 
is nog geen besluit over genomen. 

- Er moet een mail richting de gemeente over het verkeerscirculatieplan. Het is 
volkomen achterhaald. We zullen dit tegen het licht moeten houden. 

De brief van de fam. Mol. 
De dorpsraad kan hier eigenlijk niets mee. Er is, in het verleden, al een besluit 
over genomen. 

Aanvraag subsidie “Oranjepop” 
De vergadering besluit ook dit jaar een subsidie van €1000,- te verlenen. 

5. Vorderingen Havenkanaal. 
Ada Overwater doet verslag. 



Er zijn door de firma Kuiper en co plannen naar voren gebracht om het havenkanaal 
aan te pakken. Er is uitstel gevraagd aan de provincie. Daarop is nog geen reactie 
gekomen. De provincie wordt wel steeds “nukkiger” i.v.m. de vele aanvragen voor 
uitstel. 
Het project is “On hold” gezet. De gemeente wil eerst meer inzicht. Er zijn 
onduidelijkheden. Het betreft vooral het kostenplaatje. 
Ada licht de zaak toe aan de hand van een kaart met daarop de geschetste situatie. 
Er is een afspraak gemaakt met het waterschap. We zullen met elkaar in gesprek 
moeten.  
Duidelijk is dat er wel geld gestort is. Er is geen geld voor de balustrade aan de 
Westhaven kant. Er is wel geld beschikbaar gekomen voor de training van 
ambassadeurs die worden opgeleid om rondleidingen te geven. Toto nu toe zijn er te 
weinig aanmeldingen. In maart zal er opnieuw een poging worden gewaagd om een 
cursus te starten voor de ambassadeurs. 
De dorpsraad zal ook actief naar mogelijke ambassadeurs moeten uitkijken. We 
kunnen de volgende zaken op de rails zetten: 

a. Reclame maken via het blaadje van Struik. 
b. Reclame maken via de lokale media. 
c. Onder de aandacht brengen via de ANWB of de VVV. 

De training omvat drie avonden: 
1. Intake 
2. Training 
3. Rondgang 

Met betrekking tot ideeën rondom de “publieksplaats” zullen we de bevolking 
uitnodigen voor een avondje brainstormen. Dit zal plaatsvinden in de Schakel op 
maandag 19 februari 2018. 
Patricia Stoel zal door Ada Overwater benaderd worden om een en ander op papier 
te zetten voor een folder plus de invulling van de avond. Kees van Rixoort zal 
benaderd worden i.v.m. de verspreiding. 
Ook Arend Jan van der Vlugt uitnodigen. 
Het wordt een “creatieve” bijeenkomst. Er moet papier en viltstiften aanwezig zijn 
(Schakel vragen) Er zal aan de mensen gevraagd zijn om ideeën op papier te zetten, 
zowel tekst als tekeningen. 

6. Renovatie Korteweegje en het Schelpenpad. 
Dhr. Jan de Geus stelt vast dat er veel nieuwbouw in Dirksland is/wordt gerealiseerd. 
Verder zijn veel accommodaties gedateerd. Hij noemt als voorbeeld het zwembad en 
de Gooije. 
Het MFC komt 18 januari 2018 aan de orde in het Rondeel in Middelharnis. 
Ideeën zullen bij elkaar gebracht moeten worden en wel voor de a.s. 
gemeenteraadsverkiezingen. Laten we in ieder geval kijken wat we wel kunnen doen. 
De gemeente bepaalt een datum. Het wordt een aparte bijeenkomst om over de 
Kern van Dirksland te praten en hoe deze eruit moet gaan zien. 
Jan Leenders en Gelein Ruts gaan hiermee aan de slag. 
De Voorstraat zit in de planning om opnieuw te worden bestraat en passend bij de 
straat zal ook de verlichting worden aangepakt. Zorgen worden uitgesproken over 
het vele zware vrachtverkeer dat door de Voorstraat rijdt. 

7. Vorderingen watertoren. 



Dit punt gaat naar de vergadering in februari (6) 
Jan Leenders heeft nog contact met Matthijs Witte om. Een en ander te overleggen. 
Het aanlichten van de watertoren “zit in de pen”. 

8. De Travaille in de Voorstraat 
We zullen deze travaille gaan bekijken en verder afspraken maken met EDUDELTA 
(Jan Leenders en Gelein Ruts) 
We zullen Matthijs Witte in dit geheel betrekken. 

9. Is aan de orde geweest. 
10. Rondje Dirksland (Schouw) 

Jan Leenders en Gelein Ruts spreken een datum af. Deze datum ook communiceren 
met Anne Marijke Elema. 
- Open gaten (huizen) Straatdijk 

11. Rondvraag 
- Henk Zwanenburg over het leefbaarheidsplan (geen idee meer wat de vraag was) 
- Anne Marijke Elema over speeldingen voor de Pr. Mauritsschool. Dorpsraad wil 

hieraan medewerking geven. Anne Marijke houdt ons op de hoogte. 
Er komt beweging van de kant van de Stichting ZIJN richting Dirksland. Anne 
Marijke houdt ons op de hoogte. 

- Henk Mol over de toename van het aantal inwoners afgezet tegen het aantal 
winkels in Dirksland. 

- Aad van de Hoek heeft opmerkingen m.b.t. de website. Er kloppen dingen niet en 
er staan veel verouderde zaken op die wegkunnen (Gelein Ruts gaat hiermee aan 
de slag).  
Een vraag over bestemmingsplannen. Wij weten daar niets van. 
Dhr. Aad van den Hoek geeft aan dat hij toe wil treden tot het bestuur. Jan 
Leenders meldt wie er in het bestuur zitten. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 6 februari 2018 

 
 


