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Opening
I.v.m. de vakantie van de voorzitter, zit HZ de vergadering voor.
Mededelingen
Zie afmeldingen
We hebben dankzij de nieuwsbrief zes nieuwe leden mogen verwelkomen.
Evaluatie Blauwe zone
Dirk Baan geeft namens de gemeente uitleg wat de bevindingen zijn van de enquête,
welke gehouden is onder de bewoners binnen de blauwe zone, bezoekers, personeel en
patiënten. Overall krijgt de gemeente een klein zesje!
Ook worden de mogelijk te nemen maatregelen toegelicht. Planning is dat de voorstellen
met B&W en gemeenteraad voor de zomervakantie worden besproken en dat in het najaar
aan de bewoners het definitieve plan wordt toegelicht.
Inmiddels is uit gesprekken met Cura Mare gebleken dat zij positief staan tegen het
vervallen van de parkeergelegenheid op de Peekaaien en voor uitbreiding zijn van P4.
Notulen vergadering Dorpsraad 2 april jl.
Naam Esther Slegt moet zijn Esther Slegh.
De presentatie van “Profiel van Dirksland” hebben we nog niet mogen ontvangen. AME
gaart hier achteraan!

AME

Ingekomen en uitgaande stukken

Actie

a. 4 april Vier je vrijheid 2020
Voor de te organiseren activiteiten zullen JL en PK deelnemen namens de
dorpsraad.
b. 3 april Aanvraag jubileum kosten Excelsior
Via AME is een kerngebonden subsidie aangevraagd. De aanvraag bij de
dorpsraad komt hiermee te vervallen.
c. 24 april Verzoek bijdrage erfgoedpaspoort van € 50,--.
Deze is toegekend door de dorpsraad. Er zijn 15-17 objecten.
De start is met monumentendag. Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen met
dit passpoort een stempel krijgen na het bezoek/ deelname van cultureel
erfgoed. Kees van Rixoort is nauw betrokken bij de opzet/ organisatie van
dit paspoort.
d. 26 april Uitnodiging presentatie rapport Kreek in zicht
JL en HZ hebben vorige de presentatie bijgewoond in Den Bommel
Er is een mooi boekwerk uitgegeven over de historie van de Kreken en
een overzicht poster van de kreken.
Op 15 mei as. is er een bijenkomst in de Schakel over het plan/ aanpak
van de Gooie in de omgeving van de Tuinstraat.
e. Door Natalie van Hoorn is een bijdrage gevraagd voor de organisatie van
een straat BBQ op 14 september as. voor de wijk Nieuwe Gooye.
Dit zijn zo’n 300 huizen en er worden tussen de 100 en 200 personen
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verwacht. HZ zal het formulier voor de aanvraag toesturen.
Er is aangeven dat de dorpsraad alleen een bijdrage zal verstrekken als
het hele dorp aangaat. Mogelijk kunnen andere thema’s eraan gekoppeld
worden voor de leefbaarheid van dat deel van het dorp.
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Terugkoppeling Koningsdag
Mail ontvangen van de OV. Alles is goed verlopen en volgend jaar wordt de LED
verlichting verder uitgebreid.
Het pop podium was een groot succes en heeft ook de landelijke pers gehaald!
Naar schatting zijn er zo’n 4000 bezoekers geweest.
Anton de Blok heeft wel aangeven dat de organisatie in de toekomst zelf de rommel moet
opruimen en dat dit niet meer door de gemeente (kosteloos) gedaan zal worden!
Terugkoppeling 4 mei herdenking
Namens de Dorpsraad hebben PK en DS een krans gelegd. Men was zeer positief over
het koor!.
Stand van zaken speelvoorziening Onwaardse dijk
AME legt uit dat afdeling Groen het terrein regelmatig zal maaien.
In de directe omgeving zijn zo’n 50 kinderen die gebruik maken van de voorziening.
Er zijn plannen om allemaal nieuwe toestellen te plaatsen. De oude toestellen gaan naar
ene andere locatie.
Stand van zaken Havenkom Dirksland en Peekaaien
Fase 1
- Het info bord aan de haven is geplaatst. Verzoek aan de gemeente is de straat
onder het bord te bestraten! Nu leggen er hondendrollen onder het bord!
- Er wordt gewerkt aan de voorzieningen van de steiger. De aanlegringen zijn
aangebracht, er komt nog een zwemtrap en verlichting. De gemeente kijkt zelf
welk voorstel het beste past.
- Promotie/ officiële opening van de steiger
De gedachte gaat uit naar eind juni. De wethouder en afgevaardigden van de
Provincie/ Erfgoedlijn uitnodigen.
In klein comité een voorstel uitwerken!
Fase 2
- In de restauratie van de trambrug is voorzien dat er een kunstwerk moet komen.
Mogelijk komt er nog extra geld bij uit fase 1, omdat de reling niet is uitgevoerd.
Het idee is om van de reling (beide kanten) van de trambrug een kunstwerk te
maken. De bedoeling is een casus te maken voor de basisscholen. Inzet PK.
- In het overleg met de gemeente 7 mei jl. is een planning gemaakt voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Oplevering staat voor eind 2019!
Leefbaarheidsplan
Aandachtspunt blijft de voortgang van de schouw en verkeerscirculatieplan.
Dit met de gemeente (nog) doornemen en in het najaar de te nemen stappen nog
bespreken.
AME deelt mede dat de gemeente donderdag 9 mei as. een bijeenkomst heeft gepland in
de Schakel voor de bewoners van de Vroomweg i.v.m. de snelheid aanpassingen.
Dorpswandeling
Er zijn 25 st kleuren posters gemaakt A3 die op diverse locaties gehangen moeten
worden. Kees van Rixoort heeft een lijst met mogelijke locaties opgegeven,
HZ zal dit rondsturen en een ieder kan aangeven wat hij/zij kan doen.
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat gepland voor september/ oktober.
Website
JvI geeft demo over de nieuwe website. Er zit een link in naar Facebook.
In verband met veiligheid wordt de website ondergebracht bij een andere provider Mijn
Domein. De extra kosten hebben de goedkeuring van het bestuur.
Verder wordt er nog gewerkt aan mogelijkheden om verenigingen en bedrijven toe te
voegen.
De info van KvK (staat nog het oude bestuur op) dient te worden aangepast.
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Voortgang watertoren
Er worden nog afspraken gemaakt met andere participanten via de gemeente.
Jan Tieleman wordt als financieel adviseur toegevoegd aan het bestuur van de stichting.
Rondvraag
DS> Wat wordt de datum van de kofferverkoop?
Antw> FV is er nog mee bezig!
DS> Is er een vlag van Dirksland beschikbaar voor activiteiten?
Antw> Vlag ligt bij JV. Er is ook een nieuwe vlag besteld bij het Streekmuseum.
DS> Zijn er hesjes van de dorpsraad. Herkenbaar bij activiteiten!
Antw> Neen, zelf info winnen wat dat eventueel kost.
Anita> Waarom doet de fontein het niet in de kerkgracht?
Antw> Deze is al jaren stuk. Gemeente is niet voornemens deze te repareren.
Anton> Zie punt 6. Henk Stel heeft dit namens de gemeente medegedeeld!
Antw> AME, maar ook de dorpsraad zullen met B&W hierover in gesprek gaan!
FV> Deelt mede dat hanging baskets as. vrijdag worden opgehangen’,
Het onderhoud geschiedt door de bewoners van de straat.
Sluiting
Volgende vergadering is dinsdag 4 juni as.
I.v.m. vakantie van Aad en Henk zal Peter dan de notulen verzorgen!
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