Dorpsraad Dirksland
Vergaderdatum: 3 september 2019
Aanwezig bestuur: Jan Leenders (JL), , Juliën Robijn(JR), Aad van den Hoek (AvdH), Don Spelt (DS),
John van Item(JvI),
Overige aanwezigen: Frits Veringmeier (FV). Jan Verboom(JV), Jacqueline Tanis, Piet Jongejan, Kees v.
Rixoort (KvR), W.Mackloet.
Afmeldingen: Henk Zwanenburg (HZ) Peter Keuker (PK), Anne Marijke Ellema (AME),
1

2

3

4

5

6

Opening
Voorzitter opent de vergadering met cake van de bewoners van de Onwaardsedijk
voor het realiseren van de speeltuin.
Mededelingen
Zie afmeldingen
Uitnodiging voor de opening van het speeltuintje Onwaardsedijk wordt geregeld
Notulen van 6 augustus
Kleine correctie: A.van den Hoek stond bij zowel af- als aanwezig
Betaling bevestigd door FV m.b.t. de factuur van Excelsior. Deze was direct aan de
dirigent betaald.
In het vervolg dienen alle verenigingen een subsidieaanvraag te doen voor
november t.a.v. het volgend jaar middels een aanvraagformulier.
Ingekomen stukken
-6/8 Uitnodiging netwerkbijeenkomst stichting Zijn d.d. 7 oktober a.s. Aanmelden
via s.smit@zijngo.nl. Don en John zijn daarbij aanwezig
- 8/8 Aanvraag Financiële bijdrage voor een burendag Dirkslandse Bloemenbuurt.
Deze is in de vergadering afgewezen omdat het alleen betrekking heeft op de buurt
en niet op de gehele gemeente.
- 8/8 Aanvraag financiële bijdrage voor een jubileumconcert en receptie t.b.v. het
90 jarige bestaan van de zangvereniging. De aanvraag is € 1.250,- Dit zal in het
leefbaarheidplan 2020 worden meegenomen
-16/8 Kees van Rixoort meld dat de dorpswandeling wederom een succes was. 15
deelnemers waarvoor koffie was geregeld bij het Anker op de Kaai. Hij heeft nog 2
opmerkingen vermeld:
1. Joodse begraafplaats is voor velen onbekend daarvoor wordt gesuggereerd een
aanwijzingsbord te plaatsen. Duidelijk een taak voor de gemeente. Melden in de
volgende vergadering aan AME.
2. Op advies van de VVV Ouddorp zal er in het vervolg een kleine (vrijwillige)
bijdrage worden gevraagd aan de deelnemers. Dit geld kan worden besteed een
kleine projecten in het dorp (suggestie Colando)
-27/8 Een verzoek van de Sportvisserij Goeree en Overflakkee om geen
fluisterboten aan te laten meren aan de nieuwe steiger. De brief van de heer Mario
Nagtegaal komt over als een claim op de steiger door de vissers. Deze steiger is
bedoeld als ontmoetingsplaats voor alle bewoners. Dus ook voor de fluisterboten.
Dit zal tijdens de opening worden gemeld.
Terugkoppeling erfgoedvergadering
In deze vergadering zijn 7 projecten voor de gemeente Goeree en Overflakkee
gedefinieerd. Er zijn geen projecten bij voor Dirksland.
Fase 2 Trambrug en Peekaaien
Zoals gemeld in vorige vergadering, wordt door een externe kunstenaar een
kunstwerk gemaakt op de reling van de trambrug. Voorstel ligt inmiddels bij de
gemeente. Bij het flora en fauna onderzoek is het e.e.a. geconstateerd (o.a.
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vleermuizen onder de brug), waardoor het proces meer tijd nodig heeft.
In de vergadering is er nog steeds geen duidelijkheid over de consequenties.
Waarschijnlijk wordt het project mede ook door de uitbreiding van P4 door
geschoven naar 2020 of 2021!
Officiële openstelling ontmoetingsplek /aanlegsteiger 14 september
Draaiboek gereed. Hierop staat vermeld elke actie door ie wordt uitgevoerd. De
door AME uitgeprinte programma flyers worden in Dirksland verspreid. De officiële
in gebruik neming is om 11.00uur. (zie draaiboek)
Leefbaarheidsplan
Het leefbaarheidsplan zal in oktober worden opgesteld na de schouw. Hiervoor zal
het bestuur in klein comité bij elkaar komen. Het plan dient voor 22 november te
worden voorgelegd. Dan komt de gemeente alle aangegeven punten in het plan
doorspreken.
Datumbepaling Schouw m.b.t. het leefbaarheidsplan
De schouw zal plaatsvinden op 14 oktober om 14.00uur vanaf Ring 11.
Website
In de vergadering werd de vraag gesteld wat er wel en niet op de website mag
worden gezet m.b.t. reclame of hyperlinks. De vergadering was unaniem om geen
reclame of andere(commerciële) hyperlinks op de website te plaatsen.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief voor het najaar is al bijna gereed. Mededelingen kunnen worden
gestuurd naar PK. Suggestie Speeltuin Onwaardsedijk.
Voortgang ontwikkeling watertoren
Met de gemeente(Mathijs Witte) is er een afspraak gemaakt om op 9 september bij
elkaar te komen. Hij brengt het bestuur in contact met de heer Vervoort een
‘aanjager’ om het project een boost te geven. Er is inmiddels een schets en een
begroting gemaakt door de architect de heer J. Benschop. Er wordt nu een
financieel plaatje gemaakt.
Rondvraag:
-Mededeling van de voorzitter dat Careyn stopt per 1 november met de activiteiten
in het Reginahof. Dat heeft consequenties op de vergadering van de Dorpsraad. In
de volgende vergadering zal er meer duidelijkheid zijn over de (nieuwe)plaats voor
de vergaderingen. Suggestie: oude gemeentehuis.
-De heer P. Jongejan heeft zich gemeld als nieuw lid van de Dorpsraad. Hij heeft
hiervoor het aanmeldformulier ontvangen. Opnemen in de ledenbestand.
- JvI vraagt of het bekend is of er nog digitale borden worden geplaatst bij het
binnenkomen van Dirksland. De vergadering meldt dat er niets overbekend is.
- AvdH stelt voor om de ijsbaan in te richten als camperplaats om bij te dragen aan
het probleem dat er te weinig camperplaatsen zijn op Goeree en Overflakkee. AvdH
neemt hierover contact met de ijsvereniging.
Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 1 oktober (voor alsnog) in locatie
Reginahof
Sluiting door de voorzitter
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