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Opening vergadering door de voorzitter
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Mededelingen
Zie afmelding leden.
Aanschaf vlag Dirksland. Er zijn twee stuks vlaggen besteld bij het Streekmuseum.
Er zal een link op de website worden gezet voor geïnteresseerden!
10 jarig jubileum 2WOGO 30 November as. Gaan HZ en mogelijk AH naar toe.
Bijeenkomst preventie vroeg signalering 12 november as. Gaat PK naar toe.
Reply st. Podium. HZ mogelijkheden terugkoppelen!
Notulen Dorpsraad 9 oktober jl.
Geen opmerkingen.
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Ingekomen stukken

a. 10/10 Aanvraag subsidie jeugdkamp DVV09, zie punt 5.
b. 18/10 Ingezonden mail m.b.t. opleuken van de straatdijk.
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GR

Bewoners een brief sturen om zelf initiatief te nemen!
22/10 Email AME m.b.t. punt 5 en 6.
23/10 Buurt AED, mail van Jan van Loo, zie punt 7.
25/10 Presentatie 50 dingen boekje GO 5 november jl. (JL + PK)
Is alleen voor de basisschoolleerlingen van groep 3!
26/10 Email vraag voetgangersbrug De Nieuwe Gooye naar de Clematis.
Volgens AME ligt dit nog steeds bij de gemeente, maar is nog geen besluit
genomen. Zal ook aan de bij de punten van de schouw worden toegevoegd!
26/10 Email/ WhatsApp m.b.t. financiële bijdrage kerstwandeling 24 december
as.
Er was in het leefbaarheidsplaan hiervoor als € 500,-- opgenomen. Dit bedrag is
toegezegd aan de initiatief nemers!
26/10 Email St. Watertoren m.b.t. aan vraag “Doet jouw idee al mee”!
Is ingediend door de stichting!
4/11 Uitnodiging afscheid wethouder Arend-Jan van der Vlugt 13 december as.
Namens de dorpsraad gaat AH.
4/11 Email Oranje vereniging m.b.t. subsidie koningsdag, zie punt 5.

HZ

j.
Terugkoppeling infoavond subsidie voor verenigingen 24/9
Amicitia wordt € 1000,-- toegezegd voor een bijdrage voor een zangavond in de kerk (o.a.
Schevenings koor) op 15 december as. Mocht er een tekort optreden dan zal in overleg
nog bekeken kunnen worden of de dorpsraad hierin nog kan ondersteunen.
Voor alle nieuwe aanvragen 2019 dienen alle verenigingen/ initiatiefnemers een aanvraagformulier invullen (nieuw). Deze moeten voor 1 december binnen zijn bij het secretariaat.
Email naar de verenigingen zal 7 november worden verstuurd!
Terugkoppeling bijeenkomst actief voor ouderen 8/10
Er is subsidie aangevraagd voor een pilot met St. Zijn, Parnassia, gemeente en dorpsraad.
Geconstateerd is dat in de bijlage ZIJN van het Eilanden-Nieuws geen activiteiten in
Dirksland worden vermeld, terwijl deze er wel zijn!
Een brief sturen aan de gemeente (Josette) met suggesties om een infopunt op te zetten
waar alle organisaties hun activiteiten kunnen melden
Donatie aansluitkosten AED
Er zijn meerdere initiatieven in Dirksland voor het plaatsen van een AED!
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Voor Dirksland-Zuid is het bedrag binnen, doch er is nog geen oplossing voor de locatie.
Ook Patrick Zoon uit Dirksland-Zuid heeft een aanvraag ingediend.
JV zal proberen partijen bij elkaar te brengen!
Terugkoppeling overleg bestuur SVIK 15 oktober jl.
De SVIK heeft plannen om het gebouw te kopen en geschikt te maken voor culturele
activiteiten en oefenruimte voor o.a. Amicitia.
Als dorpsraad hebben wij hiervan kennis genomen en wachten we af (open strategie)
welke plannen de gemeente heeft met o.a. het sportcomplex.
Terugkoppeling dorpsraadbijeenkomst 10 oktober jl. “de jeugd heeft de toekomst”
Er was veel belangstelling vanuit de gemeenteraad en dorpsraden.
Er moet nog een terugkoppeling volgen van ideeën van de diverse werkgroepen.
Thema laten terugkomen bij de activiteiten die per kern worden georganiseerd.
Havenkom Dirksland
Vergunning is verleend en met de werkzaamheden wordt eerdaags gestart. Voor het einde
van het jaar is het werk gereed!
Aanpak Peekaaien + trambrug
Subsidie is toegezegd, we zullen zelf wel € 20.000,-- nog zien te binnen te halen.
Pee Kaaien zijn eigendom van het Waterschap.
Er ligt een voorstel bij Ada Overwater om met alle betrokken partijen om tafel te zitten om
dit project op te starten!
Leefbaarheidsplan + begroting 2019
Extra overleg bestuur op 3 december as. + AME (JL scherm + projector regelen!)
Wat te doen met de replica schilderen van Rien Poortvliet?
Voorstel is om ze te documenteren en onder voorwaarden aan geïnteresseerden uit te
lenen!
Wie gaat de media voorzien van informatie over activiteiten van de dorpsraad?
PK zal dit gaan oppakken!
Leefbaarheidsplan
a. Schouw/ Verkeerscirculatieplan
Diverse zaken zijn al opgepakt (o.a. bestrating Voorstraat en de Ring)
AME zal het e.e.a. nog terugkoppelen en afspraak arrangeren met de verkeersdeskundige
b. Muziekavond in de Schakel (wordt maart 2019, uitwijken naar de Victoriahal?)
c. Senioren dag 22 november as. (opgeven bij receptie Geldershof)
Toegang is gratis voor 50+ en bijdrage voor de lunch is € 8,-d. Magic Day in de herfstvakantie (27/10/) door Gelein
Bezocht door 60-70 kinderen! Allemaal nieuwe trucs gedaan. Heeft van ouders het
verzoek gekregen ook volgend jaar weer te doen!
e. Nieuwsbrief (2019 1e editie met leefbaarheidsplan huis aan huis laten
verspreiden)
f. Culturele activiteit in de kerk + OGO (wordt 2019 of 2020)
g. Flamingotour, winterfair in Onder de Wiek + Kerkring
Gemeente komt met de elektrische auto!
Rondvraag
AME> Meldt dat de verlichting van de watertoren pas in 2019 wordt gerealiseerd!
Anton> Vraagt of de watertoren als reclamezuil gebruikt mag worden.
Antw.> Is niet toegestaan! Er zijn wel vier vlaggenmasten die te gebruiken zijn en het twee
de infobord kan eventueel benut worden (nieuw doek kost € 140,--)
Een andere mogelijkheid is om lichtbeelden te projecteren op de watertoren!
AH> Meldt dat de gemeente (heer De Witte) nog steeds niet heeft geregeerd over de
status van de watertoren!
Volgende vergaderingen: 4 december 19.30 uur en in Reginahof
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