Dorpsraad Dirksland
Vergaderdatum: 2 juli 2019
Aanwezig bestuur: Jan Leenders (JL), Henk Zwanenburg (HZ), Aad van den Hoek (AvdH), Don Spelt
(DS), Peter Keuker (PK)
Overige aanwezigen: John van Item(JvI), Jan Verboom(JV), Kees v. Rixoort (KvR), Jan Buth, Henk en
Cocky Mol, Jacqueline Tanis (st Zijn), Piet Jonjejan (Sursum Corda) en Atje van ’t Geloof (Sursum
Corda)
Afmeldingen: Juliën Robijn(JR), Anne Marijke Ellema (AME) en Akki Krouwel
1

Opening
Voorzitter opent de vergadering
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Mededelingen
Er zijn twee nieuwe leden bij en één afmelding
Jacqueline van st. ZIJN geeft kort uitleg over het project BuurtMiiND wat opgestart
wordt in Dirksland. E.e.a. na aanleiding van de bijeenkomst van 8 oktober 2018.
Bedoeling is eenzame ouderen te mobiliseren en met elkaar in contact te brengen.
Hier zal ook gebruik gemaakt worden van een tablet.
Volgt nog nader afspraak met o.a. Anne Verhey en (leden van) de dorpsraad.
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Notulen van 4 juni
-AvdH was afwezig i.v.m. vakantie en niet vanwege overleg Watertoren
-Van de meerkosten factuur Excelsior is een email gekomen met uitleg van deze
kosten. Nog nagaan of de dorpsraad hiervoor op moet draaien?
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Ingekomen stukken
-11 juni mail ZHvKK volgende jaarbijeenkomst is 30 oktober in Den Bommel (Jl gaat
daar naar toe
-16 juni factuur OV (doorgestuurd naar penningmeester)
-21 juni mail AME i.v.m. aanvraag kerngebonden subsidie voor 1/7 (zie punt 9)
-21 juni mail AME m.b.t. datum glasvezel buitengebied (JR is daar naar toe geweest)
-21 juni mail Provincie m.b.t. officiële opening steiger in september (zie punt 8) -24
juni mail Kees van Rixoort m.b.t. dorpswandeling 22 juni jl. (is goed bezocht en
heeft do 27/6 een groep van CBS Pr. Mauritsschool rondgeleid en as. do. 4/7 staat
twee groepen van OBS De Inktvis in de planning) HZ de leaflet nog doorsturen
naar JvI voor de wensite!
-25 juni mail Dorpsraad Ooltgensplaat i.v.m. wijziging bestuur.
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Terugkoppeling slootjesdag 19 juni jl.
JvI en DS waren daarbij aanwezig.
Opkomst twee groepen van 30 kinderen was een groot succes!
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Terugkoppeling overleg gemeente 26 juni jl. m.b.t. maatschappelijk vastgoed
Gesprek in klein comité vond plaats bij de SVIK
Er zijn in principe nog twee locaties actueel, nl. de huidige locatie van De Gooye en
de locatie van de SVIK. De laatste is problematisch daar de locatie niet groot genoeg
is op zowel sport als cultuur in één gebouw te combineren.
Het bestuur van de SVIK gaat met hun vrijwilligers in gesprek hoe hun tegenover een
nieuwbouw staan op een ander locatie.
Bij dit gesprek waren JL, PK en HZ namens de dorpsraad aanwezig.
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Terugkoppeling erfgoedbijeenkomst 19 juni jl. Hierbij
was HZ en KvR aanwezig.
Er zijn door diverse partijen voorstellen in gediend voor uitvoering 2020. De
aanwezigen mochten via een formulier punten toekennen aan deze projecten. De
bal ligt uiteindelijk bij de Provincie. Onzeker is hoe het nieuwe bestuur aankijkt
tegen de Erfgoedlijn.
Daarna is door de aanwezige een fietstocht gemaakt over het verdronken land in de
tweede wereld oorlog.
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Stand van zaken Havenkom
Fase 1 Steiger
Er is door de gemeente aan Fijen opdracht verstrekt om verlichting op de steiger aan
te brengen.
De gemeente zal bij de aannemer prijs opvragen voor de trap aan de steiger. Voor
de officiële opening in klein comité een actie op zetten hoe we dit gaan
JL/HZ
aanpakken.
Extra promotie van de steiger is op dit moment niet nodig. Er wordt volop gebruik
gemaakt van deze faciliteit.
Fase 2 Trambrug en Peekaaien
Door een externe kunstenaar wordt een kunstwerk gemaakt op de reling van de
trambrug. Voorstel volgt nog.
Bij het overleg van 6 juni kon JL en HZ niet aanwezig zijn. HZ terugkoppeling vragen
HZ
aan Paul Tebes van de gemeente
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Speeltuin Onwaardsedijk
AME heeft een kernsubsidie aangevraagd hiervoor.
De voorkeur gaat uit naar voorstel 2. De kosten worden geraamd op € 19.900,--.
Bijdrage dorpsraad € 5.000,--.
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Schouw
Op 22 november is bezoek gepland door de gemeenteraad aan Dirksland. Op
een nog nader te bepalen dag in augustus een ronde organiseren om onze
schouw te updaten.
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Website
Afspreken dat alle communicatie t.a.v. de dorpsraad verloopt middels de
aangemaakte email adressen!

HZ

Allen

Voortgang ontwikkelingen Watertoren
Er is met Koos de Gast contact geweest over een stukje grond bij de Watertoren.
In de begroting is hiervoor een post opgenomen.
Met de Kern met Pit is een businessplan (dynamisch) opgesteld.
Bedoeling is dat alle plannen voor de Watertoren via de stichting lopen, doch het
standpunt van de gemeente is nog niet duidelijk.
De activiteiten van Outdoor passen in de huidige plannen.
De gemeente moet nog opdracht verstrekken voor de renovatie (€ 600.000,--) van
de Watertoren. Vermoedelijk wordt dat pas 2020!
De kosten van inrichting en de omgeving zitten niet in dit budget!
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Rondvraag
Jongejan> vraagt bijdrage voor het 90 jarig bestaan van Sursum Corda in oktober
2020. HZ formulier(en) toezenden)
Buth> zou graag zien dat de steiger aan de voorzijde met een verlaagd platform
wordt uitgebreid i.v.m. de hoogte. (indienen bij erfgoedlijn 2021?)
PK> De beide koren Sursum Corda en Excelsior inzetten bij de opening van de
steiger.
Antw> Amicitia is al gevraagd. Gezien de beschikbare ruimte is het niet haalbaar om
de plechtigheid groter te maken,
JL> Wijst op de koop van de vlag van Dirksland. Zou graag zien dat deze wappert op
diverse locaties, zoals het voormalig gemeentehuis, de Watertoren, Vroonlande
(navraag doen bij gemeente en diverse partijen)
Vraagt ook aandacht voor de universele borden bij elk dorp waar de activiteiten op
vermeld kunnen worden. (bespreken met de gemeente)
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HZ
HZ

JL/HZ

Sluiting
Volgende vergadering(en) dinsdag 6 augustus en 3 september om 19.30 uur in de
Reginahof
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