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Vergaderdatum: 18 september 2018 Versie 1.1 
    
    
Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter) [JL], Aad van den Hoek [AH], Julien Robijn [JR] en Henk 

Zwanenburg [HZ] (verslag) 
Overige aanwezigen: Jan Verboom, Anne Marijke Elema [AME], Joop Visser, Cokkie & Henk Mol, Sonja 
Vletter Akkie Krouwel, Peter Keuker, Gerrit Robijn, Frits Veringmeier, Wilbert Mackloet, Jan Buth, Bas de 
Vos* en Mirjam Bentvelzen*  
Afmeldingen: Kees van Rixoort, Piet Platteeuw 
 
*Stichting Podium (toelichting arrangementen haven kanalen). 
Door St. Podium wordt aandacht gevraagd voor het verzinnen van thema’s om belangstellende de haven-
kanalen (Erfgoedtafel) te komen bezoeken door verschillende doelgroepen. 
Te denken valt aan wandelingen met een gids i.c.m. een lunch en/of overnachting. 
Bedoeling is dat Kees van Rixoort een folder gaat maken voor 2019. 
De VVV financiert de folder en men hoopt op een bijdrage van ondernemers die meedoen met de 
activiteiten. 
Ideeën indienen uiterlijk in december. In februari hoopt men dan de folder gereed te hebben. 
  
Algemene (ingelaste) leden vergadering 

1. Toelichting voorzitter voor het houden van deze vergadering 
2. Voorstellen kandidaten bestuur: Peter Keuker. [PK] 

Piet Platteeuw heeft zich helaas moet excuseren i.v.m. zijn werk. 
3. Benoeming (unaniem) door de leden van Peter Keuker als bestuurslid. 
4. Voorlopig gaat Peter zich bezig houden met de activiteiten voor ouderen. 
5. Einde 

 

1 Mededelingen 
Zie afmelding leden. 

Actie 

 

2 Notulen Dorpsraad 17 juli jl. 
Geen opmerkingen. 

 
 

3 Ingekomen stukken 
a. Project reiskoffer, ter kennisgeving aangenomen. 

b. Bijdrage bankje Clematis. 
Dorpsraad zal € 42,-- beschikbaar stellen ter compensatie van de legeskosten 

c. Het Streekmuseum kan een speciale vlag laten maken met het wapen van 
Dirksland. Belangstellende kunnen deze dan kopen. 
HZ navragen wat de kosten en aankondiging maken in de lokale kranten. 

d. Evaluatie (voorlopig) rapport Blauwe zone. In oktober wordt nog een enquête 
gehouden onder de bewoners van de Blauwe zone. 
Het ziekenhuis gat zich inspannen om de P3 parkeerplaats te promoten. Er komt 
een shuttle van P3 naar het ziekenhuis. 

e. Het beschikbaar budget voor 2019 is vastgesteld op € 12.445,--. Het inwonertal is 
gegroeid van 5264 naar 5604 inwoners! 

f. Uitnodiging brede dorpsraad bijeenkomst 10 oktober as. in Melissant met als 
thema De jeugd heeft de toekomst. JL, JR, PK en HZ zullen daarbij aanwezig zijn. 

g. Vooroverleg activiteiten voor ouderen 8 oktober is 20 september as. om 10.00 
uur in het gemeentehuis. JL en PK zijn daarbij aanwezig. 

h. Verslag erfgoedlijn 29 augustus jl. Deze aan de leden per email verstrekken. 
i. Klacht (email van Fam. M.v.d. Ham) i.v.m. hoge snelheden op de Vroomweg! 

Mededelen dat ze de klacht bij de gemeente moeten indienen. 
j. Email van de Oranje vereniging i.v.m. aftreden volledig bestuur. Is beantwoord 

door het bestuur om geen financiële bijdrage te leveren aan het afscheidscadeau.  
Maandag 24/9 wordt een nieuw bestuur gekozen.  
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4 De Schouw  
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AME heeft 17/9 vooroverleg gehad met de diverse ambtenaren. Zal verder uitgewerkt 
worden en dan worden besproken met de Dorpsraad. 
Op 25/9 is er een bouwvergadering! De dorpsraad heeft hiervan geen uitnodiging 
ontvangen? JL zal hierbij aanwezig zijn. 
De tweede fase, aanpak Peekaaien is ingediend bij de Erfgoedlijn. 
Info over de havenkanalen plaatsen bij het busstation (het voormalige tramstation). 

6 Visie Dirksland 
JL + HZ hebben maandag 24/9 een afspraak met wethouder Bruggeman. 

 

7 Leefbaarheidsplan 
a. Verkeerscirculatieplan 

Vraag is intern bij de gemeente uitgezet en wordt meegenomen met de schouw 
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 

Komen o.a. nieuwe trucs, filmpjes op you tube, maken van bierballonnen  
e. Nieuwsbrief (oppakken in 2019) 
f. Sociale kringen voor ouderen (Zie punt 3g.) 
g. Culturele activiteit in de kerk + OGO (JL geen tijd gehad) 
h. Flamingotour 

Dit wordt 1 december tegelijk met de jaarmarkt van de NH kerk. Komt camper van de 
gemeente 

i. Stichting watertoren 
Is opgericht en aangemeld bij ST. De Boei.  
AME zal ook navragen hoe het is gesteld met het aanlichten van de watertoren. 

 

 

JL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Verenigingsavond 24 september in De Schakel 
Zie punt 3g 

 

9 Rondvraag 
Julien> Meldt dat er inmiddels twee kinderen met de fiets het water zijn ingereden doordat 
er geen reling zit op de nieuwe verbinding van de Boezem. 
Antw.> HZ zal een brief sturen naar de gemeente (staat ook in de schouw) dat er aan 
beide zijde een reling komt! 
Joop> Vraagt waarom de fontein(en) in de kerkgracht het niet doen! 
Antw.> Zal worden nagevraagd bij de gemeente en mogelijk alternatief bij De Gooye. 
Joop> Hoe staat het met de nieuwe voetgangersbrug naar de Clematis of Forsytha? 
Antw.> Zit nog in de pen bij de gemeente. 
Peter> Waarom zijn de oranje borden met 30 minuten bewegen weggehaald? 
Antw.> Niet bekend, wordt nagevraagd! 
Frits> Er zijn klachten dat er vrachtauto’s ’s nacht worden geparkeerd op het Spuikolk. 
Antw.> Mogelijk is dit toegestaan daar het Spuikolk een industrieterrein is! 
Frits> Wil financienen voor de aanschaf van hanging baskets in de Voorstraat en Ring. 
Antw.> Bestuur gaat akkoord om dit op te pakken (budget 2019). 
Aad> Wil voor de opstart van activiteiten een voorschot van € 250,--. 
Antw.> De dorpsraad gaat akkoord. AME zal intern bekijken of de stichting gebruik kan 
maken van de projectsubsidie. 
Sonja> Vraagt of er nog een bijdrage te krijgen is voor de Burendag. 
Antw.> Dit loopt via het Oranjefonds en de termijn is inmiddels verstreken. Volgend jaar 
tijdig indienen! 
Jan> Gelezen dat ze in Stad ’t Haringvliet waterstof gas gaan produceren. Zou dit ook voor 
Dirksland wel willen! 
 

 

 

HZ 

 

HZ 

10  Volgende vergaderingen: 9 oktober 19.30 uur en in Reginahof, daarna weer 
standaard de eerste dinsdag van de maand. 
(NB. 2 oktober niet mogelijk i.v.m. de Mosselavond!) 

 

 


