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Vergaderdatum: 5 maart 2019 Versie 1.0 
    
    
Aanwezig bestuur:  
Jan Leenders (voorzitter),Aad van den Hoek [AH], Julien Robijn (JR), Henk Zwanenburg [HZ] (verslag) en 
Don Spelt [DS] en Jaco Weerts [JW] 
 
Overige aanwezigen: 
Jan Verboom [JV], Anne Marijke Elema [AME], Jan Buth, John van Item, H.J. Mol en C. Mol, Frits 
Veringmeier [FV], Jaap Westhoeve, W.van Veen, Thea Both (wethouder), Christine v, Wageningen, 
Gertjan Bax en Eleonor Vroegindweij 
Afmeldingen:  
Akkie Krouwel, Sam Fish, Daan v.d. Broek, Helen Stam, Claudia Kroeze, Peter Keuker en Gelein Ruts 
 
Vergadering is aansluitend op de ALV  
 

8 Ingekomen en uitgaande stukken 

- 8-2 Email Kees van Rixoort m.b.t. folder dorpswandeling 
Er zijn 2500 exemplaren gedrukt. Meer dan de bedoeling, doch we behoeven 
geen extra kosten te betalen! 
Folders worden verspreid bij o.a. de VVV, De Blauwe Stapper en ’t Anker. 

- 9-2 Email uitnodiging klapstoelconcert 8 maart as. 
Deelnemers hadden zich voor 26 februari moeten opgeven! Geen actie! 

- 10-2 Email aanvraag subsidie speeltuin Gerda van Brussel, zie punt 12 
- 10-2 Email uitnodiging lustrum dorpsraad Ooltgensplaat 21 maart as. 

Don en Jaco gaan daar naar toe. 
- 13-2 Email AME m.b.t. infopaneel haven 

Wordt nog afspraak gemaakt met Jan Both! 
- 15-2 Email sollicitatie Jaco Weerts bestuursfunctie 

Zie verslag ALV. 
- 27-2 Email Helen Stam Zijn Jongerenwerk, behoefte peilen activiteiten 

jongeren 6-12 j 
HZ zal een reactie sturen! 

- 27-2 Email Uitnodiging internationale maaltijd Svik mi mekaore 20 maart as. 
Wordt nog nader bekeken wie daar eventueel naar toe gaat namens het 
bestuur. 

- 27-2 Email M.v.d. Ham i.v.m. snelheid in bebouwde kom 
HZ zal een reactie sturen! 

- 27-2 Email Uitnodiging St. Omloop GO op 14 maart as. 
Vanuit bestuur geen deelname! 

- 27-2 Email Cathy Wesdorp beleid lantaarnpalen (meenemen schouw?) 
Inhoud wordt meegenomen met de schouw! 

- 28-2 Email Claudia Kroeze indiening financiële bijdrage speeltuin, zie punt 12 
- 28-2 Email W.Polder Excelsior financiële afhandeling 4 mei comité 

HZ stuurt reactie. Amicitia heeft de rekening ingediend! 
- 5-3 Uitnodiging Vier je vrijheid 12 maart as.  

Jan gaat daar namens het bestuur naar toe! 

Actie 
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9 Notulen vergadering 5 maart jl. 
Geen opmerkingen. 
Bij de infoavond van ZHvKK op 6 maart in Den Haag zullen geen bestuursleden uit 
Dirksland aanwezig zijn. 
Stellendam en Nieuwe Tonge gaan daar wel naar toe. 

 

10 Terugkoppeling avond maatschappelijk vastgoed 20 februari jl. 
Deze avond werd i.o.v. de gemeente geleid door een extern bureau Public Result 
De uitkomst van deze workshop wordt door de gemeente na de zomervakantie terug-
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gekoppeld. 
Drie van de vier werkgroepen hebben gekozen voor een concentratie van sport en cultuur 
op de locatie van de sportvoorzieningen bij de Gooye. 
Één groep heeft een splitsing gemaakt in sport activiteiten bij  de Gooye en Cultuur bij de 
Schakel. 
Specifiek is bij de gemeente aandacht gevraagd over de bereikbaarheid van de locaties 
i.v.m. verkeersoverlast! 

11 Terugkoppeling zaken Havenkom en Peekaaien 
JL en HZ hebben overleg 19 febr. jl gehad met de gemeente over fase 2 aanpak trambrug 
en Peekaaien. 
Er wordt nog expertise ingehuurd m.b.t. de constructie van de huidige trambrug. Mogelijk 
gaat dit meer kosten dan de begrootte € 35.000,--. 
De brug is in de 70e jaren vervangen en dus niet historisch.  
Voor een kunstwerk op of bij de brug zullen we de kinderen van de scholen betrekken. 
Voorts is er gesproken over de beschoeiing van de haven. Wordt nog onderzocht wie het 
onderhoud moet oppakken. 
Er ligt tevens uit uitdaging om de balustrade van de brug en kade te vervangen. 
Ook naar voren is gekomen de oude spui te betrekken in de plannen. 
Het her bestraten van de Peekaaien staat als p.m. post. De gemeente is geen eigenaar, 
maar het waterschap! De kosten zijn dermate hoog dat eventuele herbestrating 
waarschijnlijk geen optie is. Voorstel is om de Westhaven alleen begroeiing laten aan 
brengen en Oosthavenkade (zonzijde) in te richten als recreatie gebied alleen geschikt 
voor wandelaars en fietsers, dus volstaan kan worden met minimale bestrating. 
De plannen van de inrichting wordt uitbesteed aan studenten. 
T.a.v. van het verdwijnen van de parkeerplaatsen volgt nog overleg met het ziekenhuis. 
 
Over de inhoud en plaats van het infobord bij de haven/ steiger volgt nog nader overleg 
met Jan Both (streekarchief).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JL/HZ 

12 Aanvraag financiële bijdrage opknappen speeltuin aan de Onwaardsedijk 
De indienster had niet de gelegenheid vanavond de plannen toe te lichten. 
Item wordt doorgeschoven naar de vergadering van april. 
AME neemt de aanvraag mee in het overleg met de desbetreffende afdeling van de 
gemeente.   

 

 

 

13 Plannen slootjesdag door Eleonor Vroegindeweij (IVN GO) 
Dit wordt ingepland op woensdagmiddag 12 juni bij de Haveloozeweg 
Is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Twee groepen van 30 kinderen. 
De kinderen krijgen een schepnetje en een potje . 
Er zullen flyers worden gemaakt en uitgedeeld aan de scholen. 
In de begroting van het leefbaarheidsplan is hiervoor € 600,-- voorzien! 

 

14 Leefbaarheidsplan  
Schouw 
Er komt eerdaags een update van AME van de reeds uitgevoerde zaken uit de schouw en 
verdere stappen.  
De wethouder + AME beogen een concretere aanpak! 
De bomen aan de Secretarieweg zullen worden weggehaald. 
Parkeerproblematiek 
Op 4 maart jl. hebben we de resultaten ontvangen de enquête over de blauwe zone. 

 

AME 

15 Nieuwsbrief 
PK heeft de nieuwsbrief af en kan naar de drukker. Oplage 2230 stuks en verspreiden via 
Groot Regio. Kees v. Rixoort zal offerte opvragen bij de drukker die ook de folder van de 
dorpswandeling heeft gedrukt. 
De nieuwsbrief kan ook op de website worden gezet. 

 

PK/ 
Kees 

DS/JW 

16 Rondvraag 
AME> Meldt dat 20 maart as. boomplantdag is op de Haveloozeweg 
           OV heeft subsidie aanvraag ingediend voor de vervanging van de feestverlichting in        
           de kern. Hoopt dit spoedig te kunnen afhandelen. 
           Voor de overige verlichting wordt door de OV een donatie van de bewoners   
           gevraagd. 
           Meldt dat Mathijs Witte van de gemeente de volgende vergadering er bij zal zijn. 
Henk Mol> Volgens HM weten ze bij de balie van het ziekenhuis niet dat er een  
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          shuttlebus rijdt naar P4! 
          Volgens HM staat er bij de watertoren geen verwijzing parkeren ziekenhuis P4! 
          Het gaat nog steeds niet goed met het vrachtverkeer voor het ziekenhuis! 
          Vraagt nogmaals aandacht op de bewegwijzing te verbeteren! 
Buth> Merkt op dat de nieuwe steiger met mooi weer al te klein is. 
Don> Vraagt of hij de codes voor het aanpassen van de website kan ontvangen. 
Antw> Opvragen bij Gelein 
Jaco> De dorpsraad Ooltgensplaat heeft sponsors op de website staan! 
           Vraagt of wij de dit ook willen?  
Antw> Als er gegadigden zijn dan zijn ze in principe welkom. 
Aad> Het blauwe bord op de Heul staat omgedraaid! (De jeugd??)  
Antw> Graag even melden bij de gemeente, opdat ze dat weer goed kunnen zetten. 
Hr. V. Veen> Is bewoner van de nieuwe woningen van Fides aan de Kortevliet. 
           Is verbolgen over het feit dat men vanaf deze locatie als voetganger niet veilig naar  
           het dorp kan lopen! 
Antw.  Gemeente gaat dit z.s.m. oppakken! 

 

AME 

 

 

 

 

AH 

 

 

AME 

17 Volgende vergadering wordt eerste dinsdag 2 april 2019.  

 Sluiting  

 


