
 
 
Notulen Vergadering Dorpsraad Dirksland d.d. 6 februari 2018 
 
Aanwezig:   Afwezig m.k.g: 
Anne Marijke Elema  Gelein Ruts 
Aad van de Hoek  Juliën Robijn 
Jan Leenders    
Cokkie Mol 
Henk Mol 
Kees van Rixoort 
Jan Verboom 
FrtsVeringmeier 
Henk Zwanenburg 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur 

2. Mededelingen 
- Gelein Ruts is ziek 

3. Notulen vergadering 16 januari 2018 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 
- Pilot vroeg signalering van ASDGO uitvoering door SVIK 

Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de SVIK. Kwadraat en St. Zijn 
begeleiden gesignaleerde gevallen. 13 maart is de aftrap. De dorpsraad spreekt 
haar verwondering uit, dat zij door de ASDGO/gemeente GO niet over dit project 
is geïnformeerd, laatst staan erbij is betrokken. De Dorpsraad is door de 
gemeente benaderd/aangesteld om zich in te zetten voor het Sociaal Domein. Het 
is prima dat de SVIK haar vrijwilligers ter beschikking stelt, maar de dorpsraad 
had bij de voorbereidingen kinnen worden betrokken. 

- Gelein Ruts en Jan Leenders gaan naar de vergadering van de gezamenlijke 
dorpsraden en de gemeente op 12 februari 2018 in Het Prieel. 

- De beschikking van de gemeente betreffende het budget 2018 is niet correct. Er 
zal een nieuwe beschikking worden afgegeven. 

- De klachten betreffende overlast op de Straatdijk en de snelheid en het parkeren 
op de Kaai zijn zaken die omwonenden zelf bij de gemeente moeten aangeven. 

- Plantenbakken op de Straatdijk moet maar worden geagendeerd voor de 
volgende vergadering. 

5. Vorderingen watertoren. 
Het behoud van cultureel en maatschappelijk onroerend goed is pakket geworden 
van de heren De Geus en Oosterbrugge. De watertoren valt onder Mathijs Witte. Hij 



wordt hierbij begeleid door St. Boei. Mathijs Witte heeft toegezegd een bureau te 
zullen zoeken om de dorpsraad bij te staan om een brochure te schrijven. 

6. Verslag presentatie MFC in het Rondeel in Middelharnis 
Henk Zwanenburg doet in het kort verslag van de presentatie. Hij heeft de indruk, 
dat het geheel goed is ontvangen. Het is nu even afwachten. 

7. Rondje Dirksland/Schouw 
Gelein Ruts en Jan Leenders moeten hierover nog een afspraak maken. Gewezen 
wordt op de bomen in de Secretarieweg. Aanwezigen worden verzocht eventuele 
plaatsen, die hiervoor in aanmerking te komen bij Gelein Ruts te melden. Denk hierbij 
ook aan verpaupering. 

8. Ideeën Kernvisie 
De aanwezigen wordt gevraagd onderwerpen voor de kernvisie aan te dragen. 

9. Labelen overschot budget 2017. Dit kan pas plaatsvinden als de exploitatie 2017 
beschikbaar is. De financieel deskundige zal hieraan werken, 

10. Vervangen brug Oranjelaan/Vroonweg 
De werkzaamheden zullen aanvangen op 12 februari 2018 en ongeveer 2 weken 
duren 

11. Actiepunten 
Deze lijst komt onder aan deze notulen. 

12. Rondvraag 
- De verkeerssituatie rond het verkeerscirculatieplan is aanleiding om contact op te 

nemen met de verkeerscommissie. 
- Voor de besteding van het leefbaarheidsbudget/leefbaarheidsplan 2019 is het 

gewenst contact op te nemen met de verenigingen in het dorp. De Dorpsraad zal 
hen uitnodigen voor overleg in juni 2018. Anne Marijke Elema heeft toegezegd te 
helpen met de organisatie. 

- De gemeente zal een artikel plaatsen in de lokale media om dorpelingen op te 
roepen deel te nemen aan de vergadering rond de Haven in de Schakel op 19 
februari a.s. . Ook zal de gemeente omwonenden uitnodigen met een extra 
bericht. De dorpsraad zal huis aan huis een flyer verspreiden met lokale media. 
Hierin zal tevens een oproep worden vervat om kandidaten voor de functie van 
ambassadeur. 

- Een plan om omwonenden van de Tuinstraat uit te nodigen voor overleg over hoe 
om te gaan met het groen wordt niet nodig geacht. 

- Geopperd wordt de wandeltochten van Dirksland weer te verspreiden. Frits heeft 
nog voldoende exemplaren. 

13. De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur en bedankt de aanwezigen voor 
hun inzet. 
Volgende vergadering is op 6 maart 2018 aanvang 19.30 uur in de ruimte van 
Activiteitencentrum van Careyn. Deze vergadering zal tevens de algemene 
ledenvergadering zijn. 
 
Aktiepunten:  
 
Aktiepunt                              door                   Klaar voor               Afgehandeld 
 
We zullen nog een 
afspraak moeten maken 
met wethouders de Jong 
en van der Vlugt 
(Havenkanaal) 

Voorzitter / 
secrertaris 

1 april 2018  



De boom in de 
Secretarieweg 
 

bestuur Juni 2018  

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

Voorzitter / 
secretaris 

April 2018  

Maart zal er opnieuw 
een poging worden 
gewaagd om een cursus 
te starten voor de 
ambassadeurs. 
 

Bestuur / Ada 
Overwater 

Maart 2018  

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. 
 

Inwoners 
Dirksland / 
bestuur 

 Afgehandeld 

Vorderingen watertoren. 
Jan Leenders heeft nog 
contact met Matthijs 
Witte om. Een en ander 
te overleggen. Het 
aanlichten van de 
watertoren “zit in de 
pen” 

Voorzitter Juni 2018  

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

Voorzitter / 
secretaris 

1 april 2018  

Rondje Dirksland 
(Schouw) Jan Leenders 
en Gelein Ruts spreken 
een datum af. Deze 
datum ook 
communiceren met Anne 
Marijke Elema. 
 

Voorzitter / 
secretaris / 
Anne Marijke 
Elema 

1 april 2018  



De website behoeft een 
“upgrade” 
 

Bestuur 1 mei 2018  

Het organiseren van 
moestuintjes voor de 
beide basisscholen Na 
enige discussie wordt 
besloten dat de heren 
Ruts en Leenders contact 
zullen opnemen met 
beide basisscholen om 
een en ander te 
bespreken en te 
overleggen 
 

Voorzitter / 
secretaris 

1 april 2018  

De kerstboom. Met 
ingang van volgen jaar 
zullen we deze zaak 
opnieuw oppakken 
 

Bestuur 1 september 2018  

Achter de verdwenen 
banieren contact 
opnemen met Rinus van 
Kempen 

Voorzitter / 
secretaris 

1 april 2018  

Opstellen 
leefbaarheidsplan 
 

Bestuur / 
verenigingen / 
inwoners 

November 2018  

Herstart buurtpreventie 
 

Bestuur Juni 2018  

Werving nieuwe 
bestuursleden 
 

Bestuur 1 april 2018  

Het bankje van de 
gemeente 
 

Bestuur 1 april 2018  

De pipo-wagen Bestuur Juli 2018  
De kascontrole van 
ZHVKK (Jan en Gelein) 
 

Voorzitter / 
secretaris 

  

Er moet een lijst komen 
met adresgegevens van 
alle bestuursleden. We 
hebben wel e-
mailadressen, maar 
andere gegevens 
ontbreken. 
 

Bestuur 1 april 2018  

Nieuw ontwerp banieren 
 

Gelein Ruts 1 april 2018  

 
 


