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Vergaderdatum:
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Versie

1.0

Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter),Aad van den Hoek [AH], Peter Keuker (PK) en Henk
Zwanenburg [HZ] (verslag)
Overige aanwezigen: Jan Verboom [JV], Anne Marijke Elema [AME], Frits Veringmeier [FV], Kees van
Rixoort, Anton de Blok, Jos Toes, Nora Leenders, Patrick de Jong, Marissa Meijer, Wilbert Mackloet en
Jan Buth
Afmeldingen: Akkie Krouwel, Julien Robijn
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Opening vergadering door de voorzitter
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Mededelingen
Zie afmelding leden.
Presentatie Aardgasvrij in 2050 door Ronald Dijkgraaf en Ward Mouwen van de
gemeente GO
Notulen Dorpsraad 9 oktober jl.
Geen opmerkingen.
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Actie

Ingekomen stukken

a. 8/11 Uitnodiging 10 jaar WO2GO
In Eilandennieuws staat een uitgebreide terugkoppeling
b. 8/11 Mail Oranjefonds “samen sta je sterker”
Heeft betrekking op acties door vrijwilligers, geen optie voor de Dorpsraad
c. 12/11 Terugkoppeling preventie en vroeg signalering
Jan en Peter zijn daarbij geweest
O.a. informele hulpverlening en eenzaamheid zijn aan de orde geweest.
De gemeente is nog bezig een platform 0187 op te richten waar alle
instanties hun info kwijt kunnen over de activiteiten.
d. 13/11 Terugkoppeling vernieuwend werken politie 27 juni jl.
Bijeenkomst was in De Staver. In begin 2019 de nieuwe wijkagent uitnodigen
om zich te presenteren.
e. 13/11 ZHVK dorpsvernieuwingsprijs 2019
We gaan proberen de aanpak van de haven van Dirksland te nomineren.
f. 14/11 ZHvK vooraankondiging bijeenkomst 6 maart 2019
Nog afstemmen wie van bestuur daarbij aanwezig zal zijn!
g. 14/11 Mail Kibeo aanwezig bij volgende dorpsraad
Marissa Meijer is nieuwe vestigingsmanager van Kibeo in Dirksland
h. 19/11 Aanvraag Oranje vereniging voor subsidie ijsbaan in de
kerstvakantie
Zie Rondvraag
i. 26/11 Email heer Noordam m.b.t. bruggetje naar de Clematis
Gemeente is in overleg met de projectontwikkelaar.
j. Uitnodiging bijeenkomst 27/11 in de Schakel m.b.t. de Tuinstraat
De gemeente heeft alle ideeën meegenomen en komen in 2019 met een
terugkoppeling/ voorstel naar de bewoners.
k. Diverse aanvragen dorpssubsidie (zie leefbaarheidsplan)
Zijn opgenomen in het leefbaarheidsplan
l. 4/12 uitnodiging Sociëteit Rethorica 14 december as. “Blik op de
agrarische geschiedenis van GO”
Nog nader te bepalen wie van het bestuur daarbij aanwezig zal zijn.
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Donatie aansluitkosten AED
Voor Dirksland Zuid kan de geplaatst worden in de Akelei.
Voor twee andere aanvragen (andere wijken) is geen oplossing gevonden. Deelnemers
krijgen hun geld terug.
Er zal nog een nader inventarisatie volgen over de locaties van de AED”s en een plan van
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Dorpsraad Dirksland
aanpak.
7
8
9

10

Terugkoppeling senioren dag 22 november jl.
Er waren 80 deelnemers. Helaas moest de ingehuurde zangeres wegens ziekte afhaken.
Terugkoppeling Flamingotour 1 december jl.
Deze is afgeblazen, daar alle activiteiten binnen waren gepland in Onder de Wiek.
Intocht Sinterklaas en Herkingen
Het bestuur vond de huidige intocht zeer dilettant! We zullen met de organisatie in
gesprek gaan voor een professionele aanpak met muziek.
In de begroting zal daar geld voor worden gereserveerd.
Havenkom Dirksland
Voor de kerst is het plateau inclusief trap gereed!
Met Jos Toes wordt overlegd wat er op het infobord moet komen.
Gemeente vraagt wel in de stijl te blijven van de borden bij de molens en RTM.
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Aanpak Peekaaien + trambrug
Bedoeling is in december met de gemeente (ambtenaren) en waterschap het e.e.a. te
inventariseren en tot een plan van aanpak te komen.
Jan Buth merkt nog op dat er nu levensgevaarlijke situaties ontstaan aan de West
Havendijk. De verlichting is niet afgestemd op voetvolk!
Er zijn ook twijfels of P4 groot genoeg is al de parkeerplaatsen op de Peekaaien komen te
vervallen!
Leefbaarheidsplan + begroting 2019
In het extra overleg bestuur op 3 december as. + AME is deze opgesteld.
De begroting is sluitend en in principe worden alle aanvragen gehonoreerd met een aantal
kanttekeningen.
Vanuit 2018 zijn bedragen gereserveerd voor de hanging baskets, infobord haven,
muziekavond in de Schakel, opknappen openbare speel voorzieningen.
T.a.v. van de jeugdkamp DVV’09 een aantekening dat er een alternatief moet komen, daar
alleen subsidie verstrekt kan worden als alle inwoners kunnen deelnemen!
De definitieve versie zullen we op de website zetten.
Nieuwsbrief
Wordt zo snel mogelijk opgepakt!
Rondvraag
Aad> Wacht nog steeds op antwoord van de gemeente m.b.t. de stand van zaken.
Antw.> AME heeft intern nog geen feedback ontvangen.
Aad> Voor de subsidie “kern met pit” komt de watertoren niet aanmerking.
Is met Piet van Ree wel in contact voor overleg met Heidemaatschappij.
AME> Complementeerde de dorpsraad dat er een breed gedragen plan ligt voor 2019.
Anton> Vraagt hoe de indiening van de kosten moet verlopen.
Antw.> Er dient een factuur naar de penningmeester gestuurd te worden.
Fits> Vraagt of het zinvol de aanpak visie Dirksland ook te nomineren voor ZHVK!
Antw.> Zal uitgezocht moeten worden of dit past in de voorwaarden.
Wilbert> Vraagt naar standpunt subsidie ijsbaan.
Antw.> Het bestuur zegt € 500,-- toe, mist de toegangsprijs voor alle inwoners in Dirksland
gelijk is, dus geen korting voor SVIK leden!
Henk Mol> Stand van zaken opleuken Straatdijk (brief van vorige vergadering)
Antw.> Het enige wat we kunnen doen een brief te sturen naar de bewoners en er
aandacht voor te vragen.
Henk Mol> De straatlantaarns die nu geplaatst zijn bij de Kaai, haven zijn volgens hem
niet de beoogde lantaarns ala Boezem!
Antw.> Zal naar gekeken worden!
Volgende vergadering wordt 15 januari 2019
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