Notulen vergadering (tevens algemene ledenvergadering) Dorpsraad Dirksland 6 maart
2018.
Plaats van handeling Activiteitencentrum Careyn, Reginahof 1 Dirksland
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
Daan van de Broek, Jan Verboom (Beide heren vormen voor vanavond de kascommissie),
Aad van den Hoek (Aankomend bestuurslid), Gelein Ruts (Aftredend secretaris), Jan
Leenders (Voorzitter), Anne Marijke Elema (Namens de gemeente Goeree-Overflakkee),
Henk Zwanenburg (Aankomend bestuurslid), Millie Zorge, Frits Veringmeier (Financieel
adviseur en plaatsvervangend penningmeester), Sonja Vletter, Jannie Richter, Gert Jan Bax,
Lies Bax, Joop Visser, Trudy Hilgers, Juliën Robijn (Bestuurslid).
1. Opening
Jan Leenders opent de vergadering om 19.30 uur
2. Mededelingen
- Anne Marijke Elema heeft een mededeling vanuit de gemeente dat de verlichting
op de doorgaande route wordt aangepakt
3. Notulen vergadering 6 februari 2018
Deze notulen worden zonder wijzigingen aangenomen onder dankzegging aan de
notulist
4. Ingekomen en uitgegane stukken
- Namens het 4 mei Comité Dirksland factuur voor de dodenherdenking van 2018.
 Frits Veringmeier zorgt voor de betaling
- Persbericht van Ada Overwater over de bijeenkomst in de Schakel m.b.t. de haven.
 Er was een opmerking van Henk Mol over de Schakel???????
- Vooraankondiging ledenvergadering ZHvKK
 Jan Leenders en Gelein Ruts doen de kascontrole. Nog wel nagaan hoe een
en ander in zijn werk gaat.
- Een mailtje van Rob Baptist over het niet ontvangen van vergaderstukken.
 Is beantwoord.
- Een mailtje van Anne Marijke Elema over de pilot preventie en
vroegsignalering in Dirksland.
- Een bericht van dhr. Paul Lodder over de verpaupering van de Voorstraat.
- Een bericht van dhr. Joop Visser over erg hard rijdend verkeer in de Acacia.
 We nemen zijn opmerkingen mee in de Schouw. Er zijn in het verleden
afspraken gemaakt over snelheid verminderende maatregelen, maar deze
zijn niet nagekomen. Er dreigt gevaar voor schoolgaande kinderen. Ook

het bruggetje in de nieuwbouw is er niet gekomen, waardoor de
schoolgaande jeugd moet omrijden en ook dat weer gevaar oplevert.
- Vraag van Ada Overwater om een item op de website te plaatsen over de vraag
naar ambassadeurs.
 De voorzitter laat weten dat de rondleidingen gedaan onder leiding van
dhr. Jos Toes goed zijn bezocht. Er is dus een “markt” voor. De oproep
staat inmiddels ook op de website van de dorpsraad.
- Actualisatie Gemeentegids
 Komen we in een later stadium op terug, als de functies binnen het
bestuur duidelijk zijn.
5. Vorderingen watertoren
Om deze vorderingen met elkaar te bespreken wordt er een vergadering belegd in de
Schakel op 3 april 2018. Samen wordt er dan bekeken wat de functie van en voor de
watertoren is en wat de inwoners van Dirksland daarvan denken en vinden. Er gaat
een uitnodiging naar de inwoners van Dirksland.
6. FidesWonen wil een bewonersavond organiseren in Dirksland op donderdagavond
17 mei 2018.
We moeten bezien hoe we deze uitnodiging naar de inwoners van Dirksland kunnen
krijgen. De dorpsraad is aanwezig bij deze bijeenkomst.
7. Verpaupering Voorstraat t.o.v. de nieuwe wijken. (e-mail Paul Lodder)
Jan Leenders leest het bericht voor dat door dhr. Lodder aan ons is gestuurd. We
kunnen dit stuk heel goed gebruiken bij het herschrijven van de Kernvisie. Er staan
bruikbare zaken in.
8. Actualisatie Gemeentegids (Na verkiezing bestuursleden)
Volgende vergadering
9. Terugblik bijeenkomst in de Schakel op 19 februari 2018
Het was een goede vergadering. Er zijn bruikbare ideeën uit tevoorschijn gekomen.
De terugkoppeling staat gepland voor 3 april in de Schakel tegelijk met de
bijeenkomst over de watertoren.
10. Rondje Dirksland (Schouw)
We zullen een datum prikken om een “rondje Dirksland” te doen in de maand mei.
Gelein Ruts maakt de foto’s.
11. Ideeën Kernvisie
Jan Leenders doet nogmaals een oproep om ideeën in te sturen. Het mag nog steeds
naar het e-mailadres van de aftredende secretaris of naar het algemene e-mailadres:
info@dorpsraaddirksland.nl De berichten komen dan binnen bij de voorzitter.
12. Labelen overschot 2017
Is nog niets mee gedaan. Gaat naar de volgende vergadering.
De Algemene Ledenvergadering 6 maart 2018
13. Notulen algemene ledenvergadering 2016-2017
Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd en aangenomen onder dankzegging
aan de notulist.
14. Jaarverslag van de secretaris over 2017
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en aangenomen onder
dankzegging aan de secretaris.

15. Financieel verslag
Het financieel verslag wordt op de vergadering uitgereikt. Frits Veringmeier doet
verslag. Het financieel verslag wordt zonder wijzigingen aangenomen met dank aan
dhr. Veringmeier.
16. Verslag van de kascontrole door Dhr. Jan Verboom en dhr. Daan van de Broek
Het financieel verslag is door de kascontrole-commissie goedgekeurd. Het bestuur
wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid, waarvoor dank.
Voor de komende jaarvergadering in 2019 hebben de heren Gertjan Bax en Jan
Verboom zich bereid gevonden om de kascontrole te doen. Dhr. Daan van de Broek is
aangesteld als reserve.
17. Verkiezing bestuursleden:
- Aftredend en niet herkiesbaar Gelein Ruts
 Namens het bestuur van de dorpsraad spreekt dhr. Jan Leenders een
dankwoord uit en namens de gemeente mevr. Anne Marijke Elema.
- Verkiesbaar Henk Zwanenburg en Aad van den Hoek
 Beide heren worden met algemene stemmen aangenomen als bestuurslid
van de dorpsraad Dirksland.
De voorzitter meldt dat hij blij zou zijn als er zich nog minimaal 2 mensen zouden
melden om in het bestuur plaats te nemen.
18. Rondvraag
 Jan Verboom vraagt zich af wat er is gebeurd met het bankje dan aan de
dorpsraad is geschonken door de gemeente. Anne Marijke Elema doet
navraag.
 Joop Visser vraagt zich waarom het bruggetje bij de Vroonweg/Oranjelaan
is vervangen door een aarden brug. De voorzitter meldt dat de brug heel
erg aan vervanging toe was. Het besluit daartoe is al een jaar geleden
genomen. De dorpsraad was hier nauw bij betrokken.
 Cokkie Mol en Lies Bax wisselen van gedachte over in de weg staande
auto’s op o.a. de Vroonweg. Cokkie Mol vindt dat het de snelheid eruit
haalt en is dus voor de veiligheid beter en Lies Bax vindt dat ze steeds
wordt gedwongen om van snelheid te veranderen.
 Aad van den Hoek vraagt zich af hoe het een en ander in zijn werk gaat
met de Schouw. De voorzitter geeft antwoord.
19. Sluiting. Na de sluiting een hapje en een drankje.
Nog een opmerking van de voorzitter dhr. Leenders.
In juni willen we een bijeenkomst beleggen met de diverse verenigingen uit Dirksland
om van gedachten te wisselen over hoe we de jaarlijkse bijdrage van de gemeente op
een verantwoorde wijze kunnen inzetten.
Zoals het er nu naar uitziet wordt de vergadering in het Activiteiten Centrum van
Careyn gehouden. Nadere mededelingen volgen.
20. Datum volgende vergadering 3 april 2018 in de Schakel

