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Opening
Voorzitter opent de vergadering
Mededelingen
Zie afmeldingen
Notulen van 2 juli
*Mevrouw Dolislager en Tieleman van Excelsior waren aanwezig m.b.t. toelichting
en vragen m.b.t. extra kosten op de 4 mei herdenking.
Door de voorzitter toelichting/ uitleg gegeven m.b.t. de kosten en vergoeding via de
gemeente.
De onduidelijkheid m.b.t. de facturatie is ook opgehelderd. FV had de betaling
rechtstreeks naar de dirigent gedaan, daar op de factuur van Excelsior geen
bankrekening was opgegeven. Kopie afschrijving wordt doorgestuurd door FV.
Mededeling vanuit Excelsior m.b.t. de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.
Dennis Nooteboom van WO2GO is volop bezig met de organisatie!
Ingekomen stukken
-17 juli mail ZHvKK uitnodiging Plattelands Parlement 23 november as. (gaat geen
afvaarding van de Dorpsraad er naar toe)
-18 juli mail Provincie voor NL Delta training Storytelling 3 en 17 oktober as. (mail
doorsturen aan Jos Toes en Kees van Rixoort)
-18 juli mail st. ZIJN m.b.t. toelicht Miind (op website en facebook zetten)
-23 juli post toekenning subsidie speelvoorziening Onwaardsedijk, zie punt 6
-26 juli mail Ranger m.b.t. melding activiteiten via onze website. (geen email
afzender!) Gemeente gaat zelf een website opzetten waar alle activiteiten op gezet
worden!
-2 augustus mail AME m.b.t. verlenging inschrijving glasvezel. (voor de kern van
Dirksland n.v.t.)
- mail JL m.b.t. startnotitie “transitie van gas af” om mee te denken. (het rapport
was niet bijgevoegd!)
- mail AvdH, zie verder punt 7 en 10
Stand van zaken Havenkom
Fase 1 Steiger
De verlichting op de steiger is inmiddels aangebracht.
JL en HZ gaan het e.e.a. oppakken voor de officiële opening 14 september as.
FV zal piratenkoor benaderen voor deelname.
AME zal navraag doen over een draaiorgel.
Gemeente (Ade) en Provincie (Patty) op de hoogte brengen.
Nog iemand benaderen voor het maken van foto’s voor de nieuwsbrief.
Fase 2 Trambrug en Peekaaien
Door een externe kunstenaar wordt een kunstwerk gemaakt op de reling van de
trambrug. Voorstel ligt inmiddels bij de gemeente. Wordt dit jaar nog uitgevoerd.
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Bij het flora en fauna onderzoek is het e.e.a. geconstateerd (o.a. vleermuizen onder
de brug), waardoor het proces meer tijd nodig heeft.
Komende vergadering in september zal duidelijk worden wat de consequenties zijn.
Waarschijnlijk wordt het project mede ook door de uitbreiding van P4 doorgeschoven naar 2020 of 2021!
Leefbaarheidsplan
De opdracht tot uitvoering van de speelvoorziening is gedaan. Is afwachten
wanneer dit uitgevoerd kan worden. (afhankelijk van de levertijd speeltoestellen)
Voor de volgende vergadering de verenigingen een mail sturen voor aanvraag
financiële bijdrage 2020 i.v.m. indiening begroting bij de gemeente!
Schouw
Op een nog nader te bepalen dag in oktober een ronde organiseren om onze
schouw te updaten.
Website/ Facebook
Voor de volgende vergadering opnemen welke regels we gaan hanteren voor de
zaken die wel of niet op de website en facebook zetten!
Vraag van Marielle! Op de wesbsite kan je het lidmaatschap formulier niet direct
invullen, maar moet je leeg downloaden. JvI zal daar naar kijken!
Nieuwbrief
PK en KvR zijn volop aan de slag . Nieuwe editie komt in oktober!
Er komt o.a. een artikel over de omlegging van de N215.
Voortgang ontwikkelingen Watertoren
Er is een gesprek geweest met de architect Bensdorp.
De gemeente moet nog opdracht verstrekken voor de renovatie (€ 600.000,--) van
de Watertoren. Vermoedelijk wordt dat pas 2020 of zelfs 2021
AME zal nog navraag intern doen hoe het staat met de aan lichting van de toren en
het gebruik van der drie vlaggenmasten! (Onze eigen dorpsvlag er op hangen!)
Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt
PK> Vindt de huidige Eifeltoren op de rotende een blamage! Wil graag ergens
anders een grotere plaatsen! Een fonds opstarten?
AME> Het plaatsen van digitale borden bij de dorpsentree ligt bij de marketing
collega. Eerst nog inventariseren hoe de belangstelling is bij verenigingen?
Marielle> Zit voor de CU in de gemeenteraad. Vindt het interessant om de
ontwikkelingen in het dorp bij te houden!
Anton> Wacht nog op respons hoe de gemeente omgaat met de kosten van het
schoonmaken na de Oranjepop! Ze draaien volledig met (70) vrijwilligers, dus geen
commerciële partijen! AME zal navraag doen!
JvI> Heeft subsidie voor PGGO aangevraagd, maar nog niets ontvangen!
Antw> Er wordt pas betaald als er ook een factuur is ingediend. (Wordt geregeld)
Sluiting
Volgende vergadering(en) dinsdag 3 september om 19.30 uur in de Reginahof
PK en HZ zullen vanwege vakantie niet aanwezig zijn. AvdH vervangt de secretaris.
AME meldt zich ook over voor die avond.
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