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Aanwezig bestuur: 

Jan Leenders 

(voorzitter),Aad van 

den Hoek [AH], 

Julien Robijn (JR), Don Spelt [DS]    en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag)    

  

Overige aanwezigen:  

Jan Verboom [JV], Anne Marijke Elema [AME], John van Item[JvI], Frits Veringmeier [FV], Jaap  

Westhoeve[JW], Kees van Rixooort, W. Nauta, G. Berrevoets, B. Heertjes de Jong, Kayleigh van Marion*,  

Esther Slegt* en Mathijs Witte* 

*alleen de presentaties 

Afmeldingen:   

Peter Keuker, Gelein Ruts en Fam. Mol  

  

  

1  Opening  

Voorzitter open de vergadering en stelt punt 16 van de agenda als eerst te behandelen.  

  

2  Medelingen  

Zie afmeldingen  

Voorzitter leest bedankbriefje voor namens de nabestaande (partner Stephanie en de 
moeder) van ons bestuurslid Jaco Weerts die onverwacht is overleden.  
Er wordt één minuut stilte betracht.  

  

3  Watertoren  

Mathijs Witte licht toe dat na gesprek met de wethouder Daan Markwat besloten is de 
watertoren te behouden voor de bewoners van Dirksland en niet wordt verkocht aan een 
commerciële partij.  
Samen met de stichting wordt gezocht naar een maatschappelijk functie van het gebouw. 
Inmiddels is er bij de provincie subsidie aangevraagd voor de restauratie van de toren.  
  

Voorts deelt Mathijs mede dat er een inventarisatie is gemaakt van panden die een 
beschermd dorpsgezicht vormen. De bedoeling is regels op te stellen opdat het aanzicht 
van deze gebouwen die het karakter van het dorp bepalen behouden blijft c.q. wordt 
herstelt.  
Eigenaren kunnen mogelijk een vergoeding voor het behoud van het aangezicht krijgen.  

Een lijst met de panden in Dirksland zal ons worden toegezonden.   

Vraag van Mathijs is daarna zoveel mogelijk historisch materiaal over deze panden te 

verzamelen.  

  

4  Presentatie “Profiel van Dirksland” door Kayleigh van Marion en Esther Slegt van de 
gemeente  

De presentatie zal als bijlage bij de notulen worden verzonden.  

Insteek is ook geweest hoe de bewoners tegen duurzaamheid aan kijken.  

Er komt nog een follow-up om de bewoners nader te informeren over de duurzaamheid 

oplossingen.  

  

5  Presentatie Buurbemiddeling  

Deze wordt doorgeschoven naar de vergadering van juni.  

  

6  Notulen vergadering Dorpsraad 5 maart jl.  

Naam Thea Both moet zijn Tea Both, verder geen opmerkingen.  
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7  Ingekomen en uitgaande stukken  

a. 19 maart verslag erfgoedlijn “kwaliteitsimpuls havenkanalen” (als bijlage 
meegestuurd)  
JL + HZ geven korte toelichting  

b. 12 maart Email Hans Lammers t.a.v. “de snoeperij “op de Straatdijk  

HZ zal heer Lammers in contact brengen met de buurbemiddeling  

c. 19 maart uitnodiging documentaire “Goede buren” 10 april as. in  

Diekhuis  

DS gaat ’s middags, RV + JV + HZ gaan ‘s avonds  

d. 19 maart Email gemeente terugkoppeling blauwe zone door Dirk de Baan 

wordt mei (vooralsnog alleen terugkoppeling naar de Dorspraad)  

Actie  

  

  

  

HZ  

  

HZ  

  

  

 

 e. 25 maart Email gemeente infoavond “maatschappelijk vastgoed” 15 april 
as.  
AME + JL + HZ zullen de avond in De Schakel nog voor bespreken.  

f. Er is een aanvraag binnen gekomen van De Keigave stuurgroep voor het 
organiseren van een zomerdag op 20 juli as. voor kinderen tussen 4 en 12 
jaar.  
De gevraagde financiële bijdrage van € 300,-- wordt toegezegd  

  

  

AME  

  

HZ  

8  Terugkoppeling “Save the date” 25 maart jl.  

Namens de Dorpsraad waren PK en HZ aanwezig.  

Alle dorpsraden en college konden in een pitch aangeven waar ze trots op waren in hun 
kern!  
De avond werd afgesloten met een kwis over de kennis van het eiland.  

  

9  Terugkoppeling lustrum dorpsraad Ooltgensplaat  21 maart jl. Namens 

de Dorpsraad is DS er naar toe geweest.  

  

10  Terugkoppeling “Vier je vrijheid” 12 maart jl.  

JL is daar naar toe geweest.  

Bijeenkomst was georganiseerd om tot een (gezamenlijk) programma te komen voor 

de festiviteiten in 2020 waarbij gevierd wordt dat we 75 geleden bevrijd zijn! Wordt nog 

vervolgd!  

  

  

  

11  Aanvraag financiële bijdrage opknappen speeltuin aan de Onwaardsedijk Er 

wordt een kern gebonden subsidie aangevraagd en de gemeente stelt ook geld te 
beschikking. De plannen worden nog verder uitgewerkt. AME houdt ons op de 
hoogte!  
De afstemming van de bijdrage vanuit de dorpsraad wordt nog nader afgestemd.  

  

AME  

  

12  Stand van zaken Havenkom  

E is goedkeuring gegeven aan de layout van het infobord, Bedoeling is dat dit bord wordt 
geplaatst aan de kop van de haven (bij de TNT brievenbus).  
De verlichting van de steiger is nog in onderzoek.  

28 maart jl is met de gemeente overleg geweest over de aanpak van de Peekaaien en de 
trambrug.  
Behoudens de trambrug ligt het beheer van alle andere zaken bij het Waterschap. Dit 
overleg moet nog worden opgestart. In de plannen vervalt de parkeervoorziening van de 
Peekaaien.  
Duikers hebben recentelijk gekeken naar de constructie van de trambrug, doch helaas 

konden ze vanwege het vele puin onder de brug dit niet uitvoeren! Wordt vervolgd! Aan 

de kinderen van de basisscholen zal gevraagd worden om ideeën uit te werken voor een 

kunstwerk op de trambrug. (PK zal dit begeleiden)  

  

  

  

HZ  
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13  Leefbaarheidsplan   

Schouw  

AME heeft een update gemaakt van hetgeen is uitgevoerd. Nader overleg wordt nog 
ingepland.   
De bomen op de Secretarieweg zijn inmiddels verwijderd. Volgt nog overleg met Cura 
Mare over het verleggen van de groenstrook voor een beter trottoir!  
Jaap Westhoeve (buurtpreventie) wordt gevraagd actief te melden als men zaken 

tegenkomt bij de dagelijkse ronden die aandacht behoeven voor verbetering c.q. herstel. 

Medewerking wordt toegezegd!  

  

  

AME  

14  Dorpswandeling  

Het drieluik is gedrukt en ligt o.a. bij de VVV.  

JL zal aan Gelein vragen een A3 poster te maken waarop de datums van de wandelingen 
vermeld worden.  
Naast de geplande wandelingen zijn extra wandelingen ingepland in de eerste 2 weken 

van juni voor de basisscholen. Groep 6 van de Inktvis en groep 7 en 8 van de Pr. Maurits.  

  

  

15  Nieuwsbrief  

Deze is vandaag bij iedereen in de bus gerold!  

PK heeft deze in de afgelopen gemeenteraadvergadering ook uitgedeeld aan de 

gemeenteraadsleden en het college.  

     

  

  

16  Website  

John van Item heeft zich aangemeld om het beheer van de website van Gelein over te 

nemen. HZ zal Gelein berichten de taken over te dragen.  

  

HZ  

17  Rondvraag  

AH> Komen er nog andere lantarens in de Voorstraat en Ring ala Boezem?  

Antw> Als het goed is wordt bij de aanpak van de Voorstraat ook de lantarens vervangen 
en zijn de huidige LED armaturen tijdelijk!  
Mevr. Berrevoets> Beklaagd zich over de snelheid in de bebouwde kom en parkeerproble- 
matiek.  
Antw> Handhaving is iets van de gemeente, dus klachten daar indienen! Gewezen op de 
terugkoppeling van de gemeente t.a.v. de blauwe zone op de volgende vergadering. 
Excelsior> Vraagt naar de bijdrage van de dorpsraad aan de 4 mei herdenking. Amicitia 
heeft het geclaimde bedrag geheel zelf nodig voor de uitvoering die dag!  
Antw> Binnen de begroting is nog ruimte gevonden om toch € 250,-- toe te kennen voor de 
activiteiten. HZ zal Wim Polder hierover informeren.  
JvI> Vraagt welke rechten hij heeft voor de uitvoering van zijn taken t.a.v. beheer website.  

Antw> Hij kan naar goeddunken handelen. Waar nodig zal het bestuur hem ondersteunen.  

DS> Er is een App Next Door. Is het handig dit voor de dorpsraad in te zetten?  

Antw> Dit is een App die iedereen kan gebruiken. Nog moeilijk in te schatten of dit voor de 
dorpsraad bruikbaar is!  
HZ> Vraagt aan FV naar de stand van zaken t.a.v. de hanging baskets.  

FV> Deze worden na Koningsdag opgehangen. Er komen totaal 14 stuks in de Voorstraat 

en Ring  

  

17  Sluiting  

Volgende vergadering dinsdag 7 mei  

15 april vervolgavond maatschappelijk vastgoed Dirksland in de Schakel  

  

  


