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I.v.m. ziekte van de voorzitter zit HZ de vergadering voor
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Mededelingen
Zie afmelding leden.
Op uitnodiging van de SVIK is op 15 oktober as. een overleg ingepland tussen beide
besturen om te praten over de toekomst. AME is ook uitgenodigd
Notulen Dorpsraad 18 september jl.
AME meldt (zie Rondvraag) dat er een reling zal komen in overleg met waterschap over de
nieuw aangelegde duiker in de boezem.
Ingekomen stukken
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Actie

a. 1/10 uitnodiging 10 jaar WO2GO op 30 november as. HZ zal doorgeven dat er een HZ
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
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vertegenwoordiging hiertoe naar toe gaat. Wie nog bespreken!
2/10 Uitgebreide info van St. Podium over de 7 havenkanalen. (Input leden?)
Bestuur nog reageren!
2/10 Uitnodiging gemeente bijeenkomst preventie vroeg signalering 12
november as. Nog doorgeven wie van het bestuur daar naar toe gaat.
26/9 Info verzenden gemeente van de enquête parkeerzone Dirksland.
Volgens Henk Mol wijkt de papieren versie (uit ziekenhuis) af van de digitale
versie!
6/10 Info ZHvKK over subsidie Kern met Pit!
Mogelijk kunnen we iets indien m.b.t. de activiteiten van de Watertoren.
Idem financiële ondersteuning projecten door Sobriëtas (max. € 5000,--)
5/10 Uitnodiging ROV ZH voor het bijwonen van een bijeenkomst regeionale
verkeersveiligheid op 12 november as. Maken we geen gebruik van!
5/10 reactie Streekmuseum m.b.t. de vlag van Dirksland. Houden we in beraad.
HZ nog terugkoppelen!
5/10 Uitnodiging Prov. ZH voor de Conferentie Landschapstafels op 28 november
as. in Bodegraven. Nog onderling afstemmen of iemand daar naar toegaat!

Terugkoppeling infoavond subsidie voor verenigingen 24/9
Avond werd geleid door AME. Aan de belangstellende is aangegeven welke mogelijke er
zijn om een financiële bijdrage te krijgen vanuit de Dorpsraad en via de gemeente (kern
gebonden subsidie)
Tevens is geïnventariseerd wat zoal aan activiteiten in 2019 zal plaatsvinden. AME maakt
nog een verslag.
HZ zal de verenigingen morgen een email sturen van de presentatie en tevens een
reminder om voorstellen in te dienen!
Amicitia dient een verzoek in voor een bijdrage voor een zangavond in de kerk (o.a.
Schevenings koor) op 15 december as. Kosten € 3850,--. FV zendt het verzoek door aan
het bestuur.
Terugkoppeling bijeenkomst actief voor ouderen 8/10
Alle lokale betrokken instellingen waren hiervoor uitgenodigd. De middag werd geleid door
Eddo Velders van Parnassia Groep
Besproken is te zoeken naar de mogelijkheden om eenzame ouderen te bereiken.
Er zal een pilot worden opgestart om ouderen via een tablet met elkaar te laten
communiceren. (Is al een voorbeeld project met GGZ)
Er is subsidie aangevraagd om met St. Zijn, Parnassia, gemeente en Dorpsraad te kunnen
oppakken.
Activiteiten op de website zetten!
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Visie Dirksland
JL + HZ hebben maandag 24/9 een afspraak met wethouder Bruggeman gehad.
Door de gemeente wordt een extern bureau ingehuurd om de behoefte te peilen bij alle
verenigingen op GO. Daarop wordt het accommodatiebeleid herzien.
Havenkom Dirksland
Bewoner aan de Oosthavendijk gaat bezwaar indienen tegen de plannen. Nog onzeker
hoe dit gaat aflopen en hoeveel vertraging dit gaat oplopen! AME bekijkt hoe het er voor
staat.
Op 9/10 wordt bekend of de subsidie voor de Peekaaien wordt toegekend.
Leefbaarheidsplan
a. Schouw/ Verkeerscirculatieplan
Nog geen terugkoppeling ontvangen van de gemeente!
Er wordt melding gemaakt dat de straat verlichting op Korteweegje al een tijdje niet meer
brandt!
b. Muziekavond in de Schakel (wordt 2019)
c. Senioren dag 22 november as. Programma is gereed
Toegang is gratis voor 50+ en bijdrage voor de lunch is € 8,-d. Magic Day in de herfstvakantie (27/10/) door Gelein
Posters zijn bezorgd. Kees van Rixoort wil nog een stukje in het Eilanden Nieuws
schrijven. HZ dit aan Gelein melden!
e. Nieuwsbrief (oppakken in 2019)
f. Culturele activiteit in de kerk + OGO (JL geen tijd gehad)
g. Flamingotour
Dit wordt 1 december tegelijk met de jaarmarkt van de NH kerk. Komt camper van de
gemeente. JR nog email sturen aan AME waar de Camper kan staan!
Stichting watertoren
AME zal ook navragen hoe het is gesteld met het aanlichten van de watertoren.
Rondvraag
JR> Meldt dat De Wiek niet rolstoelvriendelijk is!
Antw.> Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de kerk als beheerder.
AME> Meldt dat wethouder V.d. Vlugt voor zijn aftreden nog een keer zal aansluiten bij de
vergadering!
Jan Verboom> Hoopt op een goede samenwerking met de SVIK.
Volgende vergaderingen: 6 november 19.30 uur en in Reginahof
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