Notulen Vergadering Dorpsraad
Datum
Aanvang
Plaats
Aanwezig

Afwezig mkg.

: Dinsdag 4 juli 2017
: 19.30 uur
: Careyn Activiteitencentrum Reginahof 1 Dirksland
: Jan Leenders (voorzitter), Nora Leenders, Angelique Herrebrugh
(secretaris), Anne Marijke Elema (gemeente), Saakje Kruijsifix (bestuur), Jan
Verboom, Gelein Ruts (bestuur), de heer en mevrouw Mol, de heer Robijn,
mevrouw den Eerzamen, de heer Zwanenburg en mevrouw van Dongen
: Miriam de Goede, Julien Robijn

1. Opening
Jan Leenders opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Mededelingen:
er zijn posters geprint om de wandelingen van Jos Toes onder de aandacht te brengen, de
posters worden verspreid over het dorp opgehangen (beide wandelingen hebben inmiddels
plaatsgevonden).
3. Notulen vergadering 6 juni
De heer Mol geeft n.a.v. punt tien van de vorige vergadering aan dat hij het gevoel heeft dat
de dorpsraad zijn brief naast zich neer legt. Jan geeft aan dat dit niet het geval is maar dat er
diverse malen overleg is geweest met zowel de gemeente als met het ziekenhuis en dat de
dorpsraad niet bevoegd is om dwingend op te treden.
8. Punt acht van de agenda, Watertoren, wordt op verzoek van Mathijs Witte naar voren
gehaald.
Een aantal leden van de dorpsraad heeft de Watertoren bezocht. Men ziet mogelijkheden
maar er zal nog veel opgeknapt moeten worden. Zo moet bijvoorbeeld de buitenzijde
waterdicht gemaakt worden.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn behandeld.
5. Kerstboom
Hier is met name door Angelique over nagedacht, probleem blijft een locatie. Aan diverse
mensen is gevraagd hierover mee te denken.
6. Overdracht taken bestuur
Er is nog geen nieuwe penningmeester gevonden, wie o wie komt onze dorpsraad
versterken? Gelein blijft overigens de website van de dorpsraad beheren, dit even voor alle
duidelijkheid.

7. ZHVKK
Gelein vertelt het e.e.a. over de bijeenkomst die plaats vond op 21 juni (hij is daar samen met
Jan naar toe gegaan). Kansen liggen er vooral bij de wedstrijd die er elk jaar is, hier kan een
geldbedrag mee gewonnen worden. Volgend jaar is de kascontrole voor rekening van Jan en
Gelein.
9. Nieuw ontwerp frames bij beide ingangen van het dorp
In de vergadering is een besluit genomen over het ontwerp en inmiddels hangen er nieuwe
spandoeken.
10. Vergaderen in de vakantie
De vergadering van 1 augustus kwam te vervallen en vindt nu plaats op 22 augustus. Ook
vervalt de vergadering van begin september, de volgende vergadering vindt plaats op 3
oktober.
11. Vakanties bestuursleden
Afgehandeld.
12. Geschenk van de gemeente, het nieuw te plaatsen bankje
Gevraagd is aan de mensen hierover na te denken, wordt vervolgd in de volgende
vergadering.
13. Vorderingen Havenkanaal
Inmiddels is bekend dat op 4 september bestuurlijk vooroverleg plaats zal vinden ter
voorbereiding van behandeling advies in het college. Op 12 september zal het voorstel
behandeld worden door het college van B&W. Stemt het college in met het advies dan komt
er een overleg tussen de gemeente en de dorpsraad (hiervoor moet nog een datum gepland
worden). In oktober volgt dan een grote informatie bijeenkomst voor stakeholders,
omwonenden en belangstellenden. Ook hiervoor moet nog een datum geprikt worden. Op
basis van de input van de informatie bijeenkomst gaat geprobeerd worden om het
benodigde extra budget los te krijgen.
14. Overleg verenigingen MFC
Loopt nog.
Bij punt 14 kwam de op het laatste moment binnen gekomen e-mail van mevrouw S. van
Dongen – Les behandeld. Ze vroeg in haar e-mail wie het plan bedacht heeft om de
voetbalvelden te verplaatsen en om op de plaats van de velden huizen te gaan bouwen.
Tevens vroeg ze in haar e-mail naar de noodzaak hiervan en wie de belanghebbenden waren.
Jan legt kort uit hoe de gang van zaken is geweest. De gemeente heeft de dorpsraad een tijd
terug benaderd, gevraagd werd om geheimhouding. Het plan was ontstaan om grond te
ruilen, de grond aan de Haveloozeweg zou dan ter beschikking komen van DVV, Estate zou
dan elders huizen kunnen gaan bouwen. De dorpsraad heeft een eigen plan bedacht omdat
de dorpsraad graag wil dat dingen gecombineerd worden. Waarom bijvoorbeeld geen MFC
bij de Watertoren, voetbalvelden en een zwembad daarbij? Deze plannen zijn voorgelegd
aan Fides en werden niet onwelwillend ontvangen. Maar om een lang verhaal kort te maken,
het oorspronkelijke plan was van de gemeente en Estate.
15. Opstart buurtpreventie
Er is inmiddels een ontwerp gemaakt voor een folder en dit ontwerp is naar Pieter Struik
gestuurd. Zodra de achterkant van zijn folder ruimte biedt, komt dit ontwerp daar te staan en
wordt e.e.a. huis aan huis verspreid.

16. Stand van zaken opknap haven
Zie punt 13.
17. Bezetting Pipo wagen op 9 september (Flamingotour)
Besloten is om van 10.00 uur tot 13.00 uur bij Julien (Ring 49) voor de deur te gaan staan met
de Pipo wagen.
18. Het niet reageren van e-mail waarin om reactie wordt gevraagd
Hier is niet iets concreets uitgekomen, tijdens de volgende vergadering wordt hierop terug
gekomen.
19. Rondvraag
Er was een aanvraag voor een bijdrage aan een buurtbbq. We hebben besloten hier niet aan
mee te werken, de aanvraag is inmiddels afgehandeld.
20. Evaluatie leefbaarheidsplan
Anne Marijke Elema stelde de dorpsraad enkele vragen om het leefbaarheidsplan te
evalueren. Dit is niet bedoeld om dorpsraden er op af te rekenen, het is bedoeld om
leerpunten op te stellen voor komende jaren.
Enkele zaken hebben stil gelegen in verband met de viering van het 600-jarig bestaan vorig
jaar maar over het algemeen zijn de meeste dingen goed verlopen. Op de vraag waar we
extra ondersteuning kunnen gebruiken, werd aangegeven dat we bij de totstandkoming van
een MFC hulp kunnen gebruiken alsmede bij het aanboren van mankracht/kennis met
betrekking tot de Watertoren.
21. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 3 oktober om 19.30 uur aan de Reginahof 1 te
Dirksland (Careyn).
22. Sluiting

