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Vergaderdatum: 22 mei 2018 Versie 1.0 
    
    
Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter) [JL], Juliën Robijn [JR], Frits Veringmeier [FV], Aad van den  
Hoek [AH] en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag) 
Overige aanwezigen: Frits Veringmeier [FV], Cokkie & Henk Mol, Gerrit Robijn, Jan Verboom, Anne 
Marijke Elema, Sonja Vletter en Joop Visser 
 

1/2 Opening door de voorzitter / mededelingen 
Verdeling bestuurstaken; 
HZ neemt het secretariaat voor zijn rekening 
AH neemt het penningmeesterschap op zich 
FV blijft de financiële afhandeling doen i.o. met AH 
Er hebben zich nog geïnteresseerden gemeld voor een bestuursfunctie, te weten; 
Piet Platteeuw, Jan Buth en Peter Keuker 

Actie 

 

 

 

 

3 Notulen ALV/ Dorpsraad 6 maart jl. 
Cokkie & Henk Mol waren ook aanwezig! 
Punt 7 Voorstraat Anne Marijke heeft dit nog intern uitstaan! (staat in 2019 in de planning) 
Punt 18 Het bewuste bankje is nog steeds niet geplaatst! Wanneer? 
Verlichting doorgaande route 
Deze loopt van de kruising watertoren tot aan de kruising Staakweg 
Bedoeling is dat voor 1 september 2018 de verlichting wordt vervangen! 

 
 
 
 

4 Notulen bestuursvergadering 
Geen opmerkingen 

 

5 Ingekomen stukken 
a. Erfgoedlijn, opmerkingen (22 april jl.) van heer Jan van Loo worden meegenomen 

in de verdere ontwikkeling 
Voorstel om een ontmoetingspunt (watertoren) te realiseren voor o.a. fietstochten 

b. Er zal op de website nog worden aangegeven hoe wij als Dorpsraad met de 
privacy omgaan van onze leden (AVG) 
Volgt nog een infoavond van de gemeente 

c. Project subsidie van de havenkom is 30 april jl. ingediend 
Aanwezigen zijn niet content met het voorgestelde plan met een steiger aan de 
Oosthavendijk 
Gemeente heeft binnenkort overleg met aannemer Ooms m.b.t. tot kosten en 
planning 
Ook volgt nog overleg met het Waterschap 

d. Er liggen plannen om de Geldersedijk/ Westdijk en Zuiddijk naar Herkingen in te 
richten als 60 km weg! (inloopavond 1 mei jl.) 

e. Naar de jaarbijeenkomst van ZHVKK op 19 juni as. zal een delegatie van het 
bestuur gaan 

f. Voorstel is dat de Dorpsraad financieel € 250,-- bijdraagt aan de opzet voor het 
50-dingenstreekboekje 
Het boekje blijft 3 jaar van kracht en is bedoeld voor groep 3 

g. Nieuwsbrief wijkverpleegkundige wordt ter kennisgeving aangenomen 
h. 5 juni as. is infoavond in De Schakel m.b.t. de buurtpreventie 

Deze avond wordt door de gemeente georganiseerd 
Uitnodiging staat op de website (bij voorkeur aanmelden!) 

i. 25 mei as. is er een landschapstentoonstelling in Nieuwe Tonge ter nagedachtenis 
van de watersnoodramp in 1953 

j. 16 mei jl. was overleg m.b.t. de Erfgoedlijn GO  (o.a. de havenkom)  
Voor het nieuwe boekjaar een nieuwe project indienen 

k. De gemeente start met een duurzaamheidscampagne voor de woningen 
De Woonwijzerwagen is 20 juni in Dirksland 
E.e.a wordt op de website gezet.  

l. 23 mei as. is er overleg met de gemeente m.b.t. de blauwe zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 
 
 
Gelein 

6 Rondwandeling 
Deze wordt 21 juli en 18 augustus door Jos Toes gedaan 
Staat ook op de website 
Kees van Rixoort maakt er een verhaal van en is ook bereid als vervanger van Jos dit te 
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willen doen 
Mogelijk deze wandelroute meenemen bij de andere bestaande wandelroutes 

7 Schouw (2015) 
De bijgewerkte versie wordt op de website gezet 
Een ieder kan zijn/ haar bevindingen meedelen voor de volgende vergadering 12 juni as. 
Daarna wordt met de gemeente een nieuwe schouw georganiseerd 

 

8 Leefbaarheidsplan 
a. Verkeerscirculatieplan 

JL heeft contact gehad met de wijkagent 
Probleem van handhaving besproken (moeilijke zaak met maar 4 BOA’s) 
Met de gemeente nog eens goed doornemen wat er verbeterd kan/moet worden 

b. Muziekavond 16 juni as. in de Schakel gaat niet door 
Wordt nog naar een alternatieve band gekeken voor het najaar!  
Entreekosten € 10,-- p.p. 

c. Kofferbak markt wordt 30 juni as.(zaterdag) 
Voorstel van FV deze te houden op P3 in de Boezem i.p.v. bij de P van Den Hertog 
FV neemt de taak op zich om deze te organiseren  
Neemt contact op met ziekenhuis om P3 te mogen gebruiken 

d. Senioren dag 22 november as. 
Deze dag wordt in samenwerking met Jan Verboom Stichting Bejaardenwerk 
georganiseerd ( Dorpsraad levert alleen bijdrage) 

e. Magic Day in de herfst vakantie gaat door en is in handen van Gelein 
f. Nieuwsbrief 

Naar voorbeeld van Ooltgensplaat een Glossy uitbrengen! 
Besloten is 2x per jaar een boekje A5 formaat uit te geven zonder reclame met alle zaken 
die spelen in het Dorp c.q. gemeente 
Hierbij ook de verenigingen betrekken 
Kees van Rixoort heeft aangegeven ons hierbij te willen ondersteunen 

g. Sociale kringen voor ouderen 
Overleg inplannen met stichting ZIJN + St. Bejaardenwerk 
Anne Marijke coördineert de afspraak 

h. Culturele activiteit in de kerk 
Zanguitvoering van drie koren 
Is te kort dag nog voor juni, mogelijkheid wordt bekeken voor het najaar 

i. Flamingotour 
I.v.m. de activiteiten van de kerk wordt dit nu pas in december 
Julien gaat na welke dag! 

j. Stichting watertoren 
JL heeft een concept gemaakt voor de oprichting van een stichting 
Graag een ieder commentaar leveren voor de volgende vergadering 

k. Verenigingsavond in september in De Schakel 
Bedoeling is dat de verenigingen zelf met projectvoorstellen komen voor een kern 
gebonden subsidie 
Maximaal 2 bestuursleden per vereniging uitnodigen! 
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9 Rondvraag 
JL > Oranjevereniging Stellendam heeft via een kernsubsidie een waterdichte 
geluidsinstallatie 
Mogelijk is deze ook voor andere kernen beschikbaar? 
Anne Marijke > Arend Jan van de Vlugt blijft onze kernwethouder 
Joop Visser > Wanneer komt het spandoek terug bij entree van de gemeente (watertoren) 
Antwoord > na 1 juni is de plaats mogelijk weer beschikbaar 
Joop Visser > Tijdsduur en route van de muziek bij activiteiten 
Antwoord > Tijd is maximaal 45 min. Voor de verschillende activiteiten worden 
verschillende routes aangehouden 
FV > N.a.v. de Kunstkijk veel vragen gehad waarom geen hanging baskets (14 stuks) 
meer in de voorstraat? 
Antwoord > kosten voor de gemeente te hoog (dure baskets!) 
FV komt met een voorstel van baskets met kokosmatten! 
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10  Volgende vergadering: 12 juni 19.30 uur in Reginahof  

 


