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Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter) [JL], Juliën Robijn [JR] en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag)
Overige aanwezigen: Jan Verboom, Anne Marijke Elema, Joop Visser, Kees van Rixoort
Afmeldingen: Frits Veringmeier [FV], Cokkie & Henk Mol, Piet Platteeuw, Mark v.d. Boogert
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Opening door de voorzitter / mededelingen
bestuursfunctie, te weten;
Peter Keuker heeft zich aangemeld als lid en deelname bestuur.
Van Jan Buth nog geen respons ontvangen.
Beoogde nieuwe bestuursleden benoemen in een extra ALV in september.
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Notulen Dorpsraad 22mei jl.
Punt 3 Het bankje staat aan de Bloemenweg bij het water.
Punt 8d De Dorpsraad levert alleen een financiële bijdrage.
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Ingekomen stukken

a. Mail/ brief Gymvereniging Olympia en Muziekver. Amicitia 24 mei jl. m.b.t.
financiële bijdrage avond driedaagse
Toegezegd € 400 aan gymver. en € 200 aan Amecitia
b. Mail 23 mei jl. Uitnodiging ledenvergadering ZHVKK 19 juni as.
JL en Gelein Ruts gaan er naar toe + delegatie andere kernen GO
c. Mail 23 mei jl. gemeente m.b.t. verlichting doorgaande route
Gemeente verwacht dat dit in september gereed is
d. Mail 25 mei jl. Joop Visser opmerking Schouw
Wordt verwerkt, zie punt 5
e. Mail 28 mei jl. gemeente m.b.t. de uitvoering haven
Er is nogal wat kritiek op het beoogde plan. Naast de nieuwe steiger dient voor
het gezicht/ inpassing het gehele talud aangepakt te worden, zie punt 8
f. Mail 24 mei jl. gemeente m.b.t. infoavond AVG
HZ gaat 19 juni naar deze infoavond in de Schakel
g. Mail 3 juni jl. gemeente m.b.t. de blauwe zone
JV en HZ hebben met Dirk de Baan gesproken en terugkoppeling gehad
Verwachting is dat als alle zaken zijn onderzocht een infoavond wordt
georganiseerd voor de inwoners over de nieuwe ideeën
h. Brief 4 juni aan Identiteitraad Geldershof
JV is voor gedragen als lid namens de Dorpsraad
i. Uitnodiging Politie over het “Vernieuwend Werken”. Op 27 juni is er een infoavond in
De Staver vanaf 19.45 uur
j. Uitnodiging Dorpspaspoort. Dirksland is namen de Provincie bestempeld als een
typische plattelandskern. JL zal namens aanwezig zijn bij dit gesprek op 20 juni as.
k. Offerte ontvangen voor de hanging baskets van FioriBizz.
JV gaat in gesprek met FV over de mogelijkheden. Van Anne Marijke begrepen dat de
gemeente in Middelharnis 50% bijdraagt in de kosten!
l. Op aanwijzing van Anne Marijke is de dorpsraad benadert voor een bijdrage van
het 60 jarig jubileum van Vrouwen van Flakkee. (er is geen concreet voorstel
ingediend)
m. Er zal door de Dorpsraad twee subsidie voorstellen worden ingediend 14 juni as.
bij de Erfgoedlijn, te weten; de watertoren en de twee parkeerplaatsen langs het
kanaal.
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De Schouw
Alvorens het e.e.a. met de gemeente afstemmen zal een ronde worden ingepland om alle
zaken met foto’s goed in beeld te brengen.
Infoavond verenigingen in Dirksland
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Actie

Dorpsraad Dirksland
Deze avond wordt vastgezet op 24 september as. in de Schakel, zie punt 10K.
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Duurzaamheidstour gemeente
Gemeente heeft e.e.a. gepubliceerd. Deze start 16 juni in Middelharnis en op 20 juni staat
de bus in Dirksland voor het zwembad.
Havenkom
De vergunning is aangevraagd. Procedure is 6 weken. Het zal nog spannend worden of de
realisatie datum gehaald kan worden.
Buurtpreventie
Deze avond was 5 juni door de gemeente georganiseerd in De Schakel
18 juni is een instructieavond ingepland. Door de korte tijd is het niet meer mogelijk
geweest flyers naar de inwoners toe te sturen.
Anne Marijke zal nagaan of er genoeg aanmeldingen zijn om deze avond door te laten
gaan!
Leefbaarheidsplan
a. Verkeerscirculatieplan
Ter sprake brengen bij de uitvoering van de aanpassing blauwe zone
b. Muziekavond 16 juni as. in de Schakel gaat niet door.
Nieuwe datum in 2019!
c. Kofferbak markt wordt 30 juni as.(zaterdag)
Locatie is definitief P3! Publicaties zijn de duur uit!
Worden nog flyers gemaakt (A3)!
d. Senioren dag 22 november as.
Deze dag wordt in samenwerking met Jan Verboom Stichting Bejaardenwerk
georganiseerd ( Dorpsraad levert alleen financiële bijdrage)
e. Magic Day in de herfstvakantie door Gelein
f. Nieuwsbrief
Wachten op versterking van het bestuur!
Kees van Rixoort heeft aangegeven ons hierbij te willen ondersteunen
g. Sociale kringen voor ouderen
Overleg met stichting ZIJN + St. Bejaardenwerk is 19 juni as.
h. Culturele activiteit in de kerk + OGO
Zanguitvoering van drie koren
Is te kort dag nog voor juni, mogelijkheid wordt bekeken voor het najaar
i. Flamingotour
Dit wordt 1 december!
j. Stichting watertoren
De akte van oprichting is gereed!
HZ mogelijke bestuursleden benaderen!
k. Verenigingsavond in september in De Schakel
Deze wordt ingepland op 24 september!
Maximaal 2 bestuursleden per vereniging uitnodigen!
Rondvraag
JL> Gaat gesprek aanvragen met Jan de Geus i.v.m. de voortgang nieuwe MFC
Joop> Vraagt wie eigendom is van de AED en waar ze staan.
Antw.> AED is particulier initiatief, zal geïnventariseerd moeten worden, mogelijk is via een
App aanwezige plaats te vinden?
Kees> Heeft 21 juli afspraak met Jos Toes. Loopt mee met de wandeling en gaat het e.e.a
op papier zetten.
Volgende vergaderingen: 17 juli 19.30 uur en 18 september in Reginahof
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