Notulen Vergadering Dorpsraad
Datum

: Dinsdag 10 januari 2017

Aanwezig waren:
Nora Leenders, Miriam de Goede, Jan Verboom, Henk Zwanenburg, Joke van Dijk, Anne Marijke
Elema, Jan Leenders, Frits Veringmeier, Gelein Ruts.
1. Opening
De voorzitter (Frits Veringmeier zit voor) opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Mededelingen
Toevoegen aan de agenda:
- Brief over de brug bij Oranjelaan/Vroonweg
- Problemen rond het ziekenhuis
- De watertoren
- Anne Marijke Elema: Reactie op de agenda
- Brieven over het bijeenroepen van verenigingen i.v.m. huisvesting
3. Notulen Vergadering Dorpsraad 6 december 2016 worden goedgekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
De voorzitter neemt de diverse stukken door:
a. Mirjam de Goede heeft het berichtje over de contributie niet gehad. E-mailadres
klopte niet.
b. Uitnodiging/inschrijving voor de Oranjemarkt op 27 april 2017.
Werken we niet aan mee. Wel leggen we inschrijfkaartjes in de kraam van Careyn.
c. Mail van de ZHVKK over duurzame dorpen.
Is op gereageerd door Jan Leenders. Er moeten nog foto’s bij (Taak secretaris)
d. Een mail van Jan Oomkes om kennis met ons te maken als werkgroep Wonen en
Leefbaarheid (Datum plannen)
Uitnodigen voor de volgende dorpsraad vergadering in februari
e. Uitnodiging van de gemeente voor de nieuwjaarsreceptie.
Is gehoor aan gegeven.
f. Mailtje over de muziektent.
De tent was al verkocht alvorens wij actie konden ondernemen. Wel willen wij met
deze tent iets doen op Open Monumentendag.
5. De frames bij de ingangen van het dorp
De doeken die er hingen zijn inmiddels weggehaald door Jos Toes en opgeslagen.
We gaan kijken of we 2 nieuwe doeken kunnen gaan ontwerpen om het dorp te promoten
(Taak Jan Leenders en Gelein Ruts)
Het verhuren van het doek wordt een lastig verhaal. Misschien wel tijdens Koningsdag.
6. Het leefbaarheidsplan 2017. (vorderingen)
Wordt deze maand afgerond in de Raad.
7. De Oranjemarkt

Doen we niet aan mee. Een kraam voor de dorpsraad heeft weinig tot geen nut.
8. De subsidie/sponsoring mogelijkheden (ZHVKK en Anne Marijke Elema) Afspraken maken
(Wie doet wat?)
De brief van Anne Marijke Elema. De te ondernemen actie ligt nu bij de dames Elema en
Broeders.
9. Het Oranjefonds.
Zie punt 8.
10. Duurzaamheid op het eiland. Henk Zwanenburg heeft een stuk tekst geleverd.
Anne Marijke Elema heeft de brief van Henk Zwanenburg doorgestuurd. Het wachten is op
een reactie. Dan eventueel Kees van Rixoort inschakelen voor een artikel in de krant.
De plaats waar mensen terecht kunnen met vragen over duurzaamheid kan het kantoor van
Henk Zwanenburg zijn of een ruimte in het Activiteitencentrum van Careyn.
11. Het Havenkanaal (de besloten bijeenkomst)
We hebben tijdens deze besloten bijeenkomst gesproken over de plannen die in
ontwikkeling zijn m.b.t. de ontwikkeling van het havenkanaal en de havenkom. Er zijn vanuit
de dorpsraad ideeën aangegeven en we hebben de ideeën aangehoord van de
projectontwikkelaars. Er komen nog schetsen van deze ideeën.
12. Advertentie opstellen voor bestuursleden.
Anne Marijke Elema wil meedenken over de te maken tekst. Ook een advertentie voor in de
krant maken. We zoeken bestuursleden uit diverse plaatsen in het dorp. We maken een
profielschets.
Jan Leenders en Gelein Ruts buigen zich hierover.
13. De contributie.
De contributie blijft 5 euro. De brieven zijn rondgestuurd.
14. De afsluiting van Dirksland 600 jaar. De onthulling van het beeld van mevr. Van Weel.
Het project 600 jaar Dirksland is afgesloten met de onthulling van het beeld van mevr. Van
Weel. Het was een mooie plechtigheid. Het beeld is goed ontvangen door de bevolking. Er
komt nog een bordje met tekst bij het beeld.
15. W.V.T.T.K./Rondvraag
- De brief over de brug bij de Vroonweg:
Frits Veringmeier en Gelein Ruts maken afspraken om de situatie te gaan bekijken en te
overleggen.
- Brieven i.v.m. de overlast op de Westhavendijk en de Secretarieweg:
Meenemen naar het overleg en de gemeente dit laten behandelen. Brieven naar Anne
Marijke doorsturen.
Ook aandacht vragen voor de bewegwijzering naar de nieuwe parkeerplaats voor het
ziekenhuis en de bewegwijzering naar het ziekenhuis toe.
- Watertoren:
Jan Leenders heeft al een gesprek gevoerd tijdens een vergadering van de Erfgoedtafel in
Ouddorp. De dame in kwestie zou papieren opzoeken die met deze situatie te maken
hebben.
De meren slaan door. Het vocht dringt naar binnen. De muren zouden een coating nodig
hebben.
à Er zouden dan zaken in de toren georganiseerd kunnen worden: Exposities,
trouwerijen e.d.
Ook moet de toren worden uitgelicht. De toren is beeldbepalen voor Dirksland en het
eiland.
Subsidies voor deze plannen zoeken via de ZHvKK.
- Plannen m.b.t. het voetbalterrein en het gebouw van de SVIK:
à Alle verenigingen uitnodigen om over de plannen te praten. We zullen dus een
uitnodiging moeten maken en adressen vragen aan Anne Marijke Elema.

-

Henk Zwanenburg maat een “Vlekkenplan”. Henk Zwanenburg maakt in overleg met Jan
Leenders een concept + tekst. We komen hier op een later tijdstip op terug.
Henk Zwanenburg stelt ook nog voor een kaart van Goeree-Overflakkee te maken met
daarop alle attracties op ons eiland à promotie van G-O. Ideeën naar Anne Marijke.
Anne Marijke:
Oude begraafplaats het hekwerk aanpassen en doet nog wat mededelingen over de brug
bij de Vroonweg.

16. Datum volgende vergadering: Dinsdag 7 februari 2017 19.30 uur in het Activiteitencentrum
Careyn Reginahof 1 in Dirksland.
17. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur

