Notulen vergadering Dorpsraad Dirksland
Datum
Aanvang
Plaats

: Dinsdag 9 mei 2017
: 19.30 uur
: Careyn Activiteitencentrum Reginahof 1 Dirksland

1. Opening
2. Mededelingen
a. Onze voorzitter is afwezig vanwege een medische ingreep. Frits Veringmeier zit de
vergadering voor.
b. Nora Leenders brengt de aanwezigen op de hoogte van de medische toestand van
onze voorzitter Jan Leenders.
c. Punt 7 van de agenda wordt naar voren gehaald en de presentatie van de
zwemvereniging volgt direct na het punt over de watertoren.
Punt 7 – De watertoren.
De dorpsraad heeft het plan opgevat om de watertoren in te gaan zetten voor activiteiten vanuit het
dorp of daarbuiten. We zullen, om dit zo correct mogelijk te laten verlopen, een plan moeten
indienen bij de gemeente alsmede een kostenplaatje. Er zal dus een rapport opgemaakt moeten
worden van de huidige toestand van de toren. Ook zal naar de gemeente toe duidelijk gemaakt
moeten worden dan de dorpsraad het beheer van de watertoren in handen wil krijgen.
Afgesproken wordt om met een groep (leden van de dorpsraad, bestuur, gemeenteraadsleden,
wethouder) naar de mogelijkheden van de toren te gaan kijken.
Op 6 juni staat dit onderdeel weer op de agenda.
Datum en tijd afspreken voor bezoek aan de toren (Actiepunt)
3. Notulen Vergadering Dorpsraad 4 april 2017
Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.
Punt 5 – De presentatie van zwemvereniging de Gooye over de zwem4daagse.
2 leden van zwemvereniging de Gooye (Ramon van Huizen en Eric Wolfert) geven een presentatie
over de komende zwem4daagse. Het is een jaarlijks terugkerend evenement voor leden en niet
leden. Dit jaar van 26 – 30 juni. Omdat er is beknibbeld op de subsidie vragen ze de dorpsraad om
een bijdrage. De huur van het bad bedraagt 380 euro, promotiemateriaal 75 euro en medailles 250
euro. Er wordt een bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Leden betalen 3 euro en niet leden 5 euro.
Ook wordt voldoende reclame gemaakt op social media.
Er wordt besloten een bijdrage te leveren van 275 euro.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
a. Brief aan de gemeente betreffende de watertoren met ontvangstbevestiging
b. Nieuwsbrief wijkverpleegkundige
c. Vooraankondiging van het PlattelandsParlement dat dit jaar plaatsvindt op 17 juni
in de gemeente Bronckhorst.
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d. Bericht van de gemeente. De gemeente is bezig met de voorbereidingen om te
komen tot een nieuwe woonvisie. Op 22 mei aanstaande vindt daar de eerste
bijeenkomst voor plaats in ’t Haegse Huus te Stellendam.
e. Een bericht van Anne Marijke Elema over de FlaminGO-tour. Of we weer mee willen
doen.
f. Brief van Jan Leenders over de watertoren + reactie Anne Marijke Elema
g. E-mails m.b.t. de dorpswandelingen van Jos Toes
h. De eerste Nieuwsbrief voor de dorpsraden van Anne Marijke Elema
Presentatie Zwemvereniging de Gooye m.b.t. de Zwem4daagse.
Kerstboom
We kunnen met andere dorpsraden gezamenlijk een kerstboom aankopen. Het is een aardig
grote kerstboom en deze zou dan een plek moeten krijgen in het dorp. De vraag is, willen we
dit en waar zou deze boom dan moeten staan. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt door de
bestuursleden Angelique Herrrebrugh, Juul Robijn en Saakje Kruijsifix. Nadere berichtgeving
volgt. Komt terug op de volgende vergadering in juni.
Watertoren/Mathijs Witte
Geschenk van de gemeente (bankje)
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering in juni.
Nieuwe Bestuursleden (taakverdeling)
Gelein Ruts geeft aan dat hij graag het secretariaat aan een ander bestuurslid zou willen
overdragen. Gezondheidsredenen zijn de oorzaak. Angelique Herrebrugh meldt zich aan. Het
penningmeesterschap wordt na het vertrek van Frits Veringmeier ingevuld door Saakje
Kruijsifix met Jan Verboom als ondersteuning.
Vorderingen havenkanaal en kom (Ada Overwater)
Door de provincie is 50.000 euro beschikbaar gesteld. 20.000 euro zal nog bij de gemeente
GO vandaan moeten komen. We zullen samen met Ada Overwater een traject moeten gaan
afspreken. Dit op korte termijn (Actiepunt)
De architect heeft inmiddels een ontwerp gemaakt. Maar door ziekte is hier wat vertraging.
Van de drie aangeleverde ideeën zijn er door de provincie 2 goedgekeurd, alleen de railing
zal moeten komen uit de 20.000 euro van de gemeente.
Stand van zaken overleg met verenigingen MFC
Dit punt aanhouden tot de volgende vergadering. Wel zullen Henk Zwanenburg en Gelein
Ruts afspraken met verenigingen moeten gaan maken om tijdens hun bestuursvergaderingen
met hen te gaan praten over het MFC. (Actiepunt)
Schade aan verlichting Oranjevereniging
Een stoppenkast van de verlichting rond het oranjefeest is kapot geschopt. De schade
bedraagt tussen de 600 en 800 euro. De daders liggen op het spreekwoordelijke kerkhof. Er
wordt besloten 500 euro bij te dragen + het eventuele verschil van het restant van de
rekening.
Verslag gezamenlijke dorpsraden
Staat inmiddels op de website van de dorpsraad + de bijlagen. Er wordt nog een avond
georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over de verzekering voor vrijwilligers.
Opstart buurtpreventie
Gaat naar de volgende vergadering in juni.
Rondvraag
Mathijs Witte van de gemeente heeft een vraag met betrekking tot onze cultuurhistorische
gebouwen. Willen we dat deze in ere worden gehouden? Wij willen dat!
Datum volgende vergadering: Dinsdag 6 juni 2017 19.30 uur Activiteitencentrum Careyn
Reginahof 1 in Dirksland.
Sluiting

