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Opening vergadering door de voorzitter
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Mededelingen
Zie afmelding leden.
Gemeente heeft de verenigingen per mail een uitnodiging gestuurd voor de Maatschappelijk vastgoed 20 februari as.
Er zal door de gemeente gekeken worden naar een parkeervoorziening voor fietsers bij de
nieuwe steiger.
20 maart is boomplantdag. De kinderen van Prins Maurits en de Inktvis gaan dan bomen
planten aan de Haveloozeweg.
Fides Wonen gaat de groenvoorziening en verkeersproblematiek in Molenzicht aanpakken.
Bouwvergunning voor de nieuwe Geldershof is afgegeven. Wordt nog gekeken naar alternatieve locatie van het trapveldje.
Afstemming Mathijs Witte van de gemeente voor bezoek aan de Dorpsraad. Wordt april!
Er zal gekeken worden door de gemeente naar de veiligheid van de nieuwe steiger. Met
name een trap zou wenselijk zijn!
AH heeft een uitnodiging gekregen voor een workshop Crowd Fundung in Rotterdam op
13 februari as. Jan Buth gaat daar naar toe!
Presentatie wijkagent Jaco Wilstra
Hij is sinds juli actief in Dirksland. Hij is bereikbaar onder jaco.wilstra@politie.nl
Kan 70 tot 80% van zijn tijd besteden aan de kern Dirksland.
Er komt binnenkort ook een inloop spreekuur.
Aandacht is nu o.a. gericht op de verkeersproblematiek.
Sinds september heeft de gemeente ook een zorg coördinator.
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Actie

Presentatie buurtpreventie door Jaap Westhoeve (coördinator)
Sinds juni is de buurtpreventie actief en telt nu 17 leden.
Dirksland is verdeeld in 4 segmenten A,B, C en D.
Elke avond wordt door twee personen een route gelopen van 1 á 2 uur op wisselende
tijden.
De personen zijn te herkennen aan de gele hesjes die ze dragen.
Volgens de laatste informatie daalt het aantal inbraken sinds de buurtpreventieteams
actief zijn op Goeree Overflakkee.
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In de nieuwbrief zal aandacht besteed worden aan deze zaken!.
Notulen Dorpsraad 15 januari 2019
Opmerking punt 10 Henk Mol vindt dat er een trap moet komen bij de steiger i.v.m. de
veiligheid
Verder geen opmerkingen.
Ingekomen stukken

a. 25 jan. secretariaat Menheerse Werf presentatie hulpvloot 2 februari as.
Is gecancelled i.v.m. overlijden van Henk Schot.
b. 23 jan. ZHvKK uitnodiging miniconferentie 6 maart in Provinciehuis
JL bekijkt of hij daar naar toe kan.
c. 18 jan. Save the Day, gezamenlijk dorpsraden 25 maart as. in het Prieel
Is met het volledige college.
d. 23 jan. Wilbert Macloet afwikkeling schaatsbaan in de kerstvakantie.
Terugkoppeling gekregen via Wendy. Rekening ligt bij de penningmees-
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27 jan. diverse subsidie aanvragen OV Dirksland., zie punt 9.
22 jan. AME goedkeuring leefbaarheidsplan door de gemeente.
Zie punt J.
24 jan. Ada Overwater werkoverleg 2e fase haven 19 febr. as.
Gaan JL en HZ naar toe.
28 jan. Kees van Rixoort overleg folder dorpswandelingen 6 febr. as
Is met JL en HZ.
15 jan. Mail Joop Visser afzegging. HZ reactie gestuurd.
1 febr. Brief gemeente toekenning subsidie.
Toekenningsbrief subsidie 2019 ontvangen. Kopie naar penningmeester
1 febr. Nota Dranghekken
Is doorgestuurd naar de penningmeester voor betaling.
31 jan. subsidie aanvraag OV Dirksland, zie punt 9.
1 febr. AME vooraankondiging bijeenkomst maatschappelijk vastgoed

Zie mededelingen.
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Terugkoppeling onthulling monument WO2GO bij de SVIK 23 januari jl.
PK en HZ zijn daar naar toe geweest. Het was een goed bezochte bijeenkomst met een
leuke promotie film en aandacht aan induratie met ook een educatief project.
Terugkoppeling erfgoedlijn overleg 30 januari jl.
Bijeenkomst stond in het kader van de kwaliteitsverbetering van de projecten.
De input van de workshops zal worden verwerkt in een herzien plan van aanpak.
Zodra het resultaat bekend is wordt dit teruggekoppeld!
Stand van zaken Havenkom
Offerte infobord is binnen. Opdracht kan worden verstrekt aan DINK. Volgt nog nader
afspraak om dit af te ronden.
Voorgestelde lichtarmatuur is volgens de fabrikant robuust. Referentie op gekregen van
een openbare locatie in Den Haag. Wordt vervolgd!
Leefbaarheidsplan
Er is groen licht vanuit de gemeente.
De OV heeft een aantal aanvragen in gediend die niet in deze begroting zijn voorzien.
Afgesproken is dat de besturen OV en Dorpsraad apart de zaken besprek op 12 februari
as.
ZHVK
Besloten is geen aanvraag in te dienen voor de dorpsvernieuwingsprijs i.v.m. de absurde
voorwaarden als je de prijs zou winnen!
Nieuwsbrief
Proefdruk is zo goed als gereed. Mogelijk kan de nieuwsbrief deze maand verstuurd
worden. De nieuwsbrief wordt huis aan huis verspreid en komt ook op de website.
Rondvraag
Aad> Heeft een presentatie gehad bij Kern met pit. Op 25 februari 15.00 is overleg
ingepland met Heidemaatschappij over de watertoren. Mathijs Witte ook uitnodigen.
Don> Wij zitten niet op face book! Wil dit gaan opzetten samen met Jaco Weerts.
Wil verenigingen per maand de gelegenheid geven om informatie over de geplande
activiteiten op te zetten.
Don> Vraagt naar de terugkoppeling van het parkeerbeleid!
Antw.> AME vraagt aan de desbetreffende ambtenaar wanneer we dit op de agenda
kunnen zetten!
Henk Mol> Bouwverkeer voor de nieuwbouw van het ziekenhuis rijdt zich vast in het
centrum. Graag borden plaatsen voor de richting van het bouwverkeer!
Volgende vergadering wordt 5 maart 2019. Tevens ALV!
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