
Dorpsraad Dirksland 

Vergaderdatum: 4 juni 2019 

Aanwezig bestuur: Jan Leenders(JL), Don Spelt(DS), Juliën Robijn(JR) en Peter Keuker(PK). 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Elema (AMEgemeente), John van Item(JvI), Frits Veringmeier(FV), 

Jan Verboom(JV), Jaap Westhoeve, Akkie Krouwel (raadslid), dhr. Melissant (Akelei), Henk van Buren 

en Cock van Dijk (Buurtbemiddeling GO). 

Afmeldingen: Aad van den Hoek(AvH), Kees van Rixoord, Henk Zwanenburg(HZ), Anton de Blok. 

1 Opening  
JL deelt mede niet geheel fit te zijn. PK vervangt HZ als notulist. AvH is afwezig 
vanwege Watertorenoverleg. 

 

2 Mededelingen 
Posters dorpswandelingen opgehangen door HZ. Deze week 1e wandeling. 
Vlag van Dirksland is vanaf heden te koop in Streekmuseum a 25 euro. Vrij vlaggen 
is toegestaan, geen beperkingen. 

 

3 Buurtbemiddeling 
Cock van Dijk en Henk van Buren geven een korte presentatie van Buurtbemiddeling 
(BM). BM is 30 jaar geleden op GO gekomen, als gevolg van het steeds zwaarder 
wordende takenpakket van burgemeesters. Klachten komen binnen via Stichting 
COCON en de eilandelijk coördinator. Conflicten tussen buren worden bespreekbaar 
gemaakt door de bemiddelaars op neutraal terrein. Men doet dit zonder OMA 
(Oordeel, Mening, Advies). Besloten is BM te vermelden op website. 
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4 Notulen van 7 mei 
-26 juni 19.30 uur wordt de vissteiger geopend door wethouder Daan Markwat. 
-6 juli staat de kofferbakverkoop gepland. 10 euro statiegeld per deelnemer. 
-Flyer kofferbakverkoop aanpassen. 
-Inrichtingsschets speeltuintje Kralingen gereed. Bijdrage dorpsraad €500,- 
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5 Ingekomen stukken 
-factuur Excelsior onduidelijk. Waaraan zijn de kosten besteed. Eerst uitzoeken 
-4 mei comité krijgt geld van Amicitia. Niet voor eigen gebruik. Navragen bij Marc 
van den Boogert. 
-volgend jaar 5 mei: 75 Jaar Vier je Vrijheid. 
-12 juni Slootjesdag (Haveloozeweg). Belangstelling dorpsraad. 
 
-enquête Adviesraad Sociaal Domein kan men invullen via internet. 
-JvI wil op 4 sept. in De Gooije een dansevenement voor rolstoelers organiseren, 
met een professionele instructeur, ook G-dansers en promotieactiviteit. Vraagt een 
subsidie van €250,-. Brief van PGGO. Vergadering gaat akkoord.  
-Bijeenkomst 3 juni over glasvezel was alleen voor stakeholders. Een burgeravond 
over glasvezelkabel in Dirksland staat gepland op 14 juni in de Schakel. 
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6 SvZ Havenkom en Peekaaien 
-HZ heeft nieuwe offerte opgevraagd voor LED op de vissteiger. 
-Bezwaren gemeente voor reddingsboei en zwemtrap. Reden: vandalismegevoelig. 
JV oppert een reddingsbalk langs havenwand. 
-JL wil een beter zichtbaar infopaneel bij de steiger en daaronder betegeling. Alle  
begroeiing bij het paneel moet worden verwijderd. Opnemen met buitendienst. 
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7 Leefbaarheidsplan 
Opnemen in leefbaarheidsplan dat bij brug Oranjelaan hekken geplaatst zijn. 

 
?? 



8 Nieuwsbrief 
In september komt de volgende nieuwsbrief.  
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9 Website 
Website is gereed. Uitbreidingen zijn nog steeds mogelijk, zoals: evenementen, 
verenigingen en archieven 
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10 Voortgang ontwikkelingen Watertoren 
-Begin april hebben Aad van den Hoek en Jan van Loo contact gehad met 
wethouders Markwat en Feller. Positief! 
-Ook is er contact met de Heidemij. Vanuit de gemeente zal Matthijs Witte een 
ruimtelijke toets afnemen i.v.m. parkeerruimte, geluid e.d. 
-Deze avond vinden er gesprekken plaats met stakeholders, als: VVV, SLOGO. 

 

11 Inbreng dhr. Melissant 
Op de Akelei zij te weinig parkeerplaatsen, vooral nu bepaalde gezinnen meerder 
auto’s bezitten. Het gebeurt nu, dat oudere mensen (80 plussers) hun auto op de 
Geldersedijk moeten parkeren. Hij verzoekt om 2 extra parkeervakken. De 
mogelijkheid is er. Wordt uitgezocht. 

 
 
 
 
AME 

12 Rondvraag 
-Akkie Krouwel spreekt haar complimenten uit over de inbreng van de dorpsraad en 
de inhoud van de agenda. 
-Jaap Westhoeve bevestigt de reservering van Onder de Wiek op 22 juni. 
-FV meldt, dat de hanging baskets op de Voorstraat zijn aangebracht. 
-AME meldt zich af voor de vergadering van 2 juli. 
-JR meldt zich eveneens af voor 2 juli 

 

13 Sluiting 
Volgende vergadering dinsdag 2 juli om 19.30 uur in de Reginahof 

 

 


