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Vergaderdatum: 15 januari 2019 Versie 1.0 
    
    
Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter),Aad van den Hoek [AH], Peter Keuker (PK) en Henk 

Zwanenburg [HZ] (verslag) 
Overige aanwezigen: Jan Verboom [JV], Anne Marijke Elema [AME], Jan Buth, John van Item, Leo 
Wessel, Anita Stolk, Jane van Dongen, Edward van Gilst, Don Spelt, Gelein Ruts, W. Stolk, Sam Fish, 
H.J. Mol en C. Mol  
Afmeldingen: Akkie Krouwel, Julien Robijn, Frits Veringmeier, Kees van Rixoort 
 

 1 Opening vergadering door de voorzitter Actie 

2 Mededelingen 
Zie afmelding leden. 
De heer Don Spelt meldt zich aan als nieuw bestuurslid 

 

3 Presentatie PGGO (platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee door Jane 
van Dongen (voorzitter) en John van Item (penningmeester) 
Ze zijn in 2017 gestart met het bezoeken van de dorpsraden en werken samen met het 
sociaal domein. 
Leo Wessel runt 2x per maand een oogcafé in Middelharnis. Het laatste bezoek trok zo’n 
22 gegadigden. (ook vanuit Schouwen en Voorne Putten) 
PGGO uitnodigen voor de eerst volgende schouw. 

 

4 Notulen Dorpsraad 4 december 2018 
Henk en Cockie waren ook bij de vergadering, verder geen opmerkingen. 

 
 

5 Ingekomen stukken 
a. 23 januari as. om 16.00 uur is onthulling (watersnood)monument (via 

WO2GO) bij de Philipshoofjesweg. (Peter en Henk gaan daarheen)  
b. 13/12 info ontvangen m.b.t. de AED in Dirksland Zuid. In de info staat 

geen locatie (straat) vermeld! De elektrische aansluiting is afgetaped, ziet 
er dilettant uit! (s bedoeld om condensvorming tegen te gaan) 

c. Dorpswandelingen (6 stuks) zijn door Kees van Rixoort en Jos Toes 
ingepland. 
Zorgen zelf voor info aan de VVV en er wordt ook nog een folder 
gemaakt. 

d. Door Jos Toes, Kees van Rixoort en Cathy Wesdorp is input geleverd voor 
een infobord bij de haven. Is ook naar Jan Both en AME gestuurd voor 
een prijsopgave. 

e. Vanuit diverse organisatie betalingsverzoeken ontvangen van de 
georganiseerde activiteiten in december. Deze zijn doorgestuurd naar de 
penningmeester. 

f. 2/1 Verzoek ontvangen van de Erfgoedlijn voor definitieve indiening van  
de subsidie van de Peekaaien en trambrug. (is door Ada Overwater 
gedaan). 

g. 7/1 Mail ontvangen van Cathy Wesdorp met de tip om voor het nieuwe 
plan van de haven een beroep te doen op het Van Vollenhovenprijs. (HZ/ 
JL onderzoeken!) 

h. 7/1 Verzoek via AME ontvangen voor de kosten van transport 
dranghekken € 78,65 aan de burendag bij de Clematis. 
Bij hoge uitzondering wordt dit betaald. Gemeente zal toekomstig 
communiceren dat deze kosten meegenomen moeten worden bij degene 
die dergelijke activiteiten organiseert. 

i. 7/1 DVV’09 heeft een mail gestuurd dat ze geen gebruik maken van de 
subsidie voor het jeugdkamp. (kan uit het leefbaarheidsplan) 

j. 8/1 Mail wijkagent Jaco Wilstra. Komt zich voorstellen op 5 februari as. 
k. 11/1 Mail AME. De kernwethouder Thea Both komt naar de vergadering 
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in maart en op 22 november breng te de gemeenteraad een bezoek aan 
Dirksland. 

l. 15/1 Mail/ brief ontvangen van stichting m.b.t. de arrangementen van de 
havenkanalen. (HZ zal antwoorden) 

 
HZ 
 

6 Bijeenkomst Sociëteit Rethorica 14 december jl. 
Niemand van het bestuur is daarbij aanwezig geweest. 

 

7 Winterconcert 15 december jl. 
Goed bezocht er was een koor van zo’n 100 man! 

 

8 Kerstwandeling 24 december jl. 
Volgens de lokale bladen ene groot succes, me name onder de jeugd. (Flyers via de 
scholen) 

 

9 Schaatsen in Svik in de kerstvakantie 
Nog geen terugkoppeling ontvangen van de organisator, maar schijnt goed bezocht te zijn 
geweest. 

 

10 Havenkom Dirksland en Peekaaien 
Het plateau inclusief trap is 21 december jl. opgeleverd. 
Wordt nog gewerkt aan het infobord en verlichting. 
T.a.v. van het waterpeil. Het water staat nu op winterpeil. In de zomer is het peil zo’n 30 
cm hoger. Er zal dan bekeken worden of een (nood)trap nodig is voor lichte vaartuigen.  
 
Aanpak Peekaaien + trambrug 
Er is overleg geweest met de desbetreffende ambtenaren in december. Moet nog plan van 
aanpak worden opgesteld. 
Komt ook nog overleg over extra parkeerruimte (P4) en blauwe zone! 

 

HZ/JL 

 

 

 

HZ/JL 

11 Leefbaarheidsplan + begroting 2019 
Is positief ontvangen bij de gemeente. Behoudens DVV’09 nog geen mutaties. 

 

12 ZHVK 
Nog bekijken of het zinvol is een aanvraag in te dienen voor de dorpsvernieuwingsprijs! 

HZ/JL 

13 Nieuwsbrief 
Door PK een aanzet gemaakt. Wordt 4x A4.  
PK gaat ook de lokale krant informeren t.a.v. de agenda’s en activiteiten 

PK 

14 Website 
Als bestuur nog nader overleg plegen wat beter kan! 

Allen 

15 Rondvraag 
Anitha> Is zeer content met de nieuwe lantarenpalen! 
Leo> Meldt dat het koor Excelsior dit jaar 110 jaar bestaat! 
Antw> Wij hebben geen aanvraag ontvangen voor een bijdrage aan een activiteit! 
Don> Meldt dat het zangkoor De Watertoren 16 januari optreedt in de Geldershof. 
Henk Mol> Meldt dat de nieuwe LED lantaarnpaal wel heel erg fel is. 
Antw> Contact opnemen met de gemeente. Mogelijk is de lichtsterkte per lantaarn 
instelbaar! 
Jan Buth> Meldt dat de verlichting bij het zebrapad op de Boezem slecht is en leidt tot 
gevaarlijke situaties. 
Antw.> De bestaande verlichting ter plaatse zit niet bij de vervanging van de 
lantarenpalen. Zal aangekaart moeten worden met de gemeente! 
AME> St. ZIJN heeft in de plannen van 2019 een budget opgenomen voor de projecten 
zoals besproken op de vergadering van 8 oktober jl. 
Aad> Heeft morgen overleg i.v.m. subsidie aanvraag Watertoren bij Kern met pit! 

 

16 Volgende vergadering wordt 5 februari 2019  

15 Sluiting  

   

 


