VVN Goeree-Overflakkee
Via Veilig Verkeer Nederland (VVN) krijgen kinderen op de
basisschool les over veiligheid in het verkeer. Ook de verkeersexamens voor basisscholieren horen daarbij. Maar
VVN doet meer. Je kunt er meldingen doen over onveilige
verkeerssituaties, maar VVN organiseert ook opfriscursussen. Kijk voor meer informatie op www.dirksland.vvn.nl.
VVN is op zoek naar vrijwilligers voor de verkeersexamens.
Het VVN-bestuur op Goeree-Overflakkee bestaat uit John
van Item, Jan Legierse, Piet Leroy en Don Spelt.

Vlag van Dirksland
Op verschillende plaatsen in Dirksland zie je hem al
hangen, de vlag van Dirksland. Niet alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang, je mag hem dag en nacht en
het hele jaar laten wapperen. Je kunt hem natuurlijk ook
bewaren voor speciale evenementen. Voor 25 euro kun je
al eigenaar worden van een klein formaat vlag. Er zijn
ook grotere vlaggen
te koop voor 65, 115
of 220 euro. Met de
aankoop steun je ook
nog het streekmuseum. Tijdens openingstijden is de vlag
te koop in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Bestellen via de website, www.streekmuseum.nl/vlag, kan ook.

Nieuwe vergaderruimte
Wij vergaderen iedere eerste dinsdag van de maand.
Vanaf 5 november is onze nieuwe vergaderlocatie de activiteitenruimte van De Geldershof. De reden van deze
plotselinge verhuizing is het besluit van Careyn om alle
activiteiten in de Reginahof stop te zetten. Ook de koffiebrei-kook- en wandelclub zullen op zoek moeten naar een
andere locatie.

Lidmaatschap dorpsraad Dirksland
De dorpsraad is een vereniging met leden. Voor slechts
5 euro per jaar kunt u lid worden van de dorpsraad. Het
inschrijfformulier kunt u vinden op onze website en is eenvoudig digitaal in te vullen. U kunt ook tijdens onze openbare vergaderingen het lidmaatschapsformulier invullen.

Kofferbakmarkt groeit elk jaar
Ieder jaar is er gezellige druk bezochte kofferbakmarkt
in Dirksland. Deze is nu vier keer gehouden. De eerste
twee keren op het terrein van Den Hertog aan de Oosthavendijk, de laatste twee keren op de parkeerplaats P4
van het ziekenhuis aan de Mozartsingel. Er waren vijftig
verkopers en dit jaar was er ook voor het eerst een horecastand met terras, waar dranken en snacks te koop
waren en het publiek even lekker kon zitten en uitrusten.
De hele dag is het gezellig druk geweest en alle verkopers

waren meer dan tevreden. Iedereen kon zoveel plaats krijgen als hij of zij wilde, want er was ruimte genoeg voor
nog meer standhouders. De markt is voor kopers en verkopers geheel gratis. Wel betalen de standhouders 10
euro statiegeld bij aankomst. Die krijgen ze terug als ze na
afloop de ruimte opgeruimd achterlaten.
Volgend jaar is de markt van 9.00 tot 14.00 uur, de exacte
datum is nu nog niet bekend. Heeft u interesse en wilt u hiervoor een uitnodiging ontvangen, geef dan uw e-mailadres
door via fritsveringmeier@dorpsraaddirksland.nl en u kunt
de uitnodiging voor de kofferbakmarkt van 2020 zonder
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verplichtingen tegemoet zien.

Slootjesdag: met schepnetjes
en emmertjes aan de slag
Zaterdag 9 juni om 14.00 uur was het zover. In heel Nederland ging de slootjesdag van start. Zo ook in Dirksland, in de
sloot aan de Smalle Blokweg. Met schepnetjes en emmertjes gingen we aan de slag. De eerste vangst was een klein
kikkertje. Al snel werden de emmertjes gevuld met slakken,
schaatsenrijders, larven van de waterjuffer, bootsmannetjes
en nog veel meer. De vondsten werden in bakjes op de tafel
gesorteerd en sommige vondsten bekeken we beter door
een loeppotje of ze werden onder de microscoop gelegd.
Met behulp van een secchischijf hebben we de lichtdoorlaatbaarheid van de sloot gemeten. De schijf wordt te water gelaten en de diepte waarop de schijf niet meer te zien
is, wordt afgelezen via een maatverdeling op de draad. Op
sommige plekken was dit al op 45 cm, dus het water was er
behoorlijk troebel.
Nadat we iets hebben gedronken, met wat lekkers erbij, hebben we van een rietblad een bootje gemaakt. Hier had je wel
een engelengeduld voor nodig, maar het lukte wel. De bootjes zijn te water gelaten
en weggevaren. Na
afloop kregen alle deelnemers als teken dat ze
nu een echte slootjesexpert waren nog een
button opgespeld.
De slootjesdag was
een initiatief van IVN
Natuureducatie,
met
ondersteuning van de
dorpsraad.

Minder zwaar landbouwverkeer door Dirksland
In 2010 lagen bij de provincie Zuid-Holland reeds plannen klaar om de provinciale weg tussen de watertoren van Dirksland en de rotonde bij Melissant aan te passen: er moest een
parallelweg komen voor langzaam verkeer, de scherpe bocht bij de Noorddijk moest verdwijnen en rotondes moesten de doorstroming van het snelverkeer bevorderen. De hoofdbaan
van de N215 zou daarmee veiliger worden en worden ontdaan van het landbouwverkeer. In
2016 zouden deze plannen gerealiseerd moeten zijn.
Helaas liepen de plannen vertraging op door extra kosten voor een fietstunnel en een rotonde op de Noorddijk. Bovendien moest er een nieuwe Milieu Effect Rapportage worden
opgesteld. Het lijkt erop, dat eind 2020 het gehele traject tussen rotonde Melissant en rotonde Watertoren gereed komt. Met
een bijzondere rotonde en een fietstunnel bij de Noorddijk, een parallelweg en een rotonde bij de Staakweg zal het landbouwverkeer grotendeels uit onze dorpskern verdwijnen. De parallelweg loopt vanaf Melissant over het oude traject maar gaat vanaf
de Staakweg verder aan de noordzijde van de hoofdweg en krijgt een nieuwe brug over het Havenkanaal bij gemaal Smits.

Dorpswandelingen zijn populair
De dorpswandelingen tussen begin juni en half september waren een groot succes. Er zijn er zes geweest,
die vrijwel allemaal meer dan tien deelnemers trokken.
Oud en jong, Dirkslanders, andere eilanders, toeristen
en mensen die in het dorp komen wonen of dat overwegen. Ook zijn de groepen 7 van beide basisscholen in
Dirksland rondgeleid.
Doel van de dorpswandelingen is mensen kennis te laten
maken met de geschiedenis van Dirksland. Dit aan de
hand van wat er nog zichtbaar is in het dorp. De dorpsraad is in 2016 begonnen met de wandelingen. Dat was
in het kader van de viering van 600 jaar Dirksland.
Tijdens de wandelingen in 2019 kwam naar voren dat de
Joodse begraafplaats een vrij onbekende locatie is. Om
daar verandering in te brengen, wil de dorpsraad de begraafplaats laten markeren met een bordje.

Ontmoetingsplek in de haven van
Dirksland

bouwkundige staat van beide complexen en naar mogelijkheden om het zwembad voor Dirksland te behouden.
Daaruit werden bepaalde conclusies voor de toekomst getrokken, waarmee de gemeente nu aan de slag is gegaan.
Ook het bestuur van de SVIK ziet wel mogelijkheden om
in de toekomst een rol te vervullen in het nieuwe complex.
Samen met de dorpsraad wordt bekeken of er een combinatie buurthuis-sportcomplex-cultuurhuis gemaakt kan
worden, waarin de SVIK eventueel een rol kan spelen. Binnenkort zal het overleg worden voortgezet. Dan zal de ge-

Zaterdag 14 september was het Open Monumentendag
op Goeree-Overflakkee. Zo ook in Dirksland. Voor de
dorpsraad van Dirksland een mooi moment om de steiger
of ontmoetingsplek, die in de havenkom is aangelegd,
feestelijk in gebruik te nemen.
Het Flakkees Piratenkoor zorgde op de steiger voor de
muzikale omlijsting van de onthulling. Na een welkom van
de voorzitter van de dorpsraad, Jan Leenders, was het
woord aan wandelgids Jos Toes. Jos vertelde over de rijke
geschiedenis van het havenkanaal. Zo lag de haven van
Dirksland vol met schepen die goederen van en naar het
eiland brachten. Door het steeds weer dichtslibben van
het kanaal en de komst van de Haringvlietdam (en brug)
verloor de haven van Dirksland haar functie en raakte in
verval.
Wethouder Tea Both-Verhoeven prees de inzet van de
dorpsraad en vrijwilligers om de rijke historie in en rondom de haven van Dirksland weer zichtbaar te maken. De
ontmoetingsplaats, in de vorm van de steiger, is daar een
eerste resultaat van. Tea Both-Verhoeven feliciteerde de
inwoners van Dirksland met deze mooie plek en nodigde
hen uit om ook andere activiteiten op en rondom de haven te organiseren. Het officiële gedeelte werd afgesloten
met het onthullen van het informatiepaneel aan de kop
van de havenkom. Daarop is de geschiedenis van het kanaal nog eens terug te lezen.

Eiffeltoren Klein Parijs
In 2012 kreeg Dirksland een mini Eiffeltoren op rotonde
Schelpenpad. Deze Eiffeltoren stond symbool voor de bijnaam van ons dorp: ‘Klein Parijs’. Waar die naam zijn oorsprong vond, zal altijd
tot verwarring blijven
leiden. Was Dirksland
het eerste dorp met
straatverlichting?
Of was Dirksland in
vorige eeuwen, met
zijn centrale ligging,
het bruisend hart van
Goeree-Overflakkee?
Of komt het door de
deftige Dirkslanders,
die zich in de nieuwste mode kleedden?
In ieder geval kreeg
Dirksland de bijnaam
‘Klein Parijs’ en ook
‘stropdassendorp’.
Anderhalf jaar later
werd die kleine Eiffel-

meente ook met andere partijen hebben gesproken.
Natuurlijk heeft de gemeente nog meer te regelen rond het
gemeentelijk vastgoed. Te denken valt aan: een gemeenschappelijke regeling voor alle sportvelden op ons eiland,
herbestemming van het gemeentehuis, het gebruik van gemeentelijk snippergroen, verenigingsgebouw De Schakel
en de voormalige gemeentewerkplaats. Op 4 november
staat een burgeravond gepland in verenigingsgebouw De
Schakel. Hiervoor worden alle verenigingen uitgenodigd,
maar iedereen is welkom.

Met het Erfgoedpaspoort ontdekken kinderen van alles

Het vervolg
Het blijft niet alleen bij deze ontmoetingssteiger. De uitvoering van een nieuw project is al in volle gang. De voormalige RTM-brug wordt opgeknapt en voorzien van een
passend kunstwerk met verlichting. En zo zijn er bij de
dorpsraad nog meer ideeën om de historie van het havenkanaal als belangrijke economische ader van het dorp
weer beleefbaar te maken.
De ontmoetingsplek in de havenkom van Dirksland is
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van provincie Zuid-Holland, in het kader van het programma Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Binnen de Erfgoedlijn zijn
meerdere projecten in en rondom de havenkanalen van
Goeree-Overflakkee gerealiseerd.

toren door vandalen in de brand gestoken. In de dorpsraad
wordt regelmatig gesproken over een nieuwe Eiffeltoren.
Een Eiffeltoren die meer ‘hufter-proof’ is, wellicht een maatje groter en bovendien een markantere plek krijgt bij de entree van het dorp. Daarom zoekt de dorpsraad een nieuwe
initiatiefnemer. Misschien hebt u goede ideeën, laat het ons
dan weten.

Gemeentelijk vastgoed
In maart schreven wij, dat de gemeente Dirksland heeft
uitgekozen als pilotgemeente voor reorganisatie van het
gemeentelijk vastgoed. Als wij spreken van ‘gemeentelijk
vastgoed’, dan bedoelen wij alle gebouwen en terreinen
met een publieke functie, zoals: scholen, sportterreinen,
sportzalen, gebouwen voor maatschappelijke opvang,
plantsoenen, buurthuizen, clubhuizen, gemeentehuizen,
gemeentewerkplaatsen en dienstwoningen.
Inmiddels heeft de gemeente gesproken met verschillende belangengroepen in de samenleving. Zo heeft er deze
zomer overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de
SVIK en de dorpsraad. Aanvankelijk was ook voetbalvereniging DVV’09 hierbij betrokken. Dit overleg ging hoofdzakelijk over de toekomst van de Victoriahallen en Sportcomplex De Gooije. Gezamenlijk werd gekeken naar de

Met het gratis Erfgoedpaspoort kunnen kinderen het erfgoed op
Goeree-Overflakkee ontdekken. Er zijn zeventien erfgoedlocaties op
het eiland te bezoeken. Door daar binnen anderhalf jaar tijd stempels
te verzamelen, leuke opdrachten te doen en stickers te plakken, is het
stripboek ‘Erfgoed ontdekken op Goeree-Overflakkee. Op stap met
de Boomsma’s’ te winnen. Het paspoort is het meest geschikt voor
kinderen tussen 8 en 10 jaar.
Het Erfgoedpaspoort, door het Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkeld in
opdracht van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, is gratis verkrijgbaar
bij onder andere het Streekmuseum, de Menheerse Werf, het RTM-museum en het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp. Een van de locaties is de
De presentatie van het paspoort.
haven van Dirksland. De stempelpost daar is restaurant ’t Anker.

Kunstwerk trambrug en de peekaaien
De gemeente heeft een externe kunstenaar aangesteld om
de reling van de trambrug te verfraaien. Aanvankelijk had
de dorpsraad het plan om kinderen van de Dirkslandse
basisscholen te vragen om voorstellen uit te werken voor
de trambrug, maar dat is helaas om verschillende redenen
niet gelukt. Een flora- en faunaonderzoek moest eerst nog
plaatsvinden. Voorts heeft overleg plaatsgevonden tussen dorpsraad, gemeente, waterschap en ziekenhuis. Dit
jaar nog zal de trambrug gedemonteerd en gerestaureerd
worden. Bij de restauratie van de trambrug was reeds een
bedrag voor een kunstwerk voorzien. De peekaaien zullen
in de toekomst een andere functie krijgen, maar de plannen hiervoor zijn enige tijd uitgesteld.

Leefbaarheidsplan 2020,
activiteitensubsidie
De dorpsraad dient voor 22 november a.s. het Leefbaarheidsplan 2020 bij de gemeente Goeree-Overflakkee ter

beoordeling voor te leggen. In de nieuwsbrief van maart
hebben wij u uitgelegd, dat in dit plan de subsidies voor
stichtingen en verenigingen in Dirksland geregeld zijn.
Deze nieuwsbrief kunt u teruglezen op onze website. Verenigingen of stichtingen, die alsnog een bijdrage zouden
willen ontvangen voor een activiteit in 2020, kunnen die
uiterlijk op 5 november aanvragen. U dient daarvoor het
aanvraagformulier financiële bijdrage, dat op onze website
te vinden is, vooraf in te vullen. Tijdens onze openbare vergadering van dinsdag 5 november wordt het nieuwe plan
vastgesteld.

Jaarlijkse schouw en bezoek
gemeenteraad
Op 14 oktober houdt de dorpsraad weer haar jaarlijkse
schouw. Wij inventariseren jaarlijks de knelpunten in ons
dorp. In een beeldverslag laten wij zien waar onveilige
verkeerssituatie bestaan. Ook wordt er gekeken naar losliggende stoeptegels, rolstoel- of kinderwagenonvriendelijke situaties, hinderlijke obstakels, hinderlijk groen en
parkeervoorzieningen. In het beeldverslag worden ook
verbetervoorstellen gedaan. Wanneer u als inwoner opmerkingen en/of voorstellen heeft, dan kunt u deze maand
nog terecht bij de dorpsraad. Wij zijn blij met burgers die
mede betrokken zijn bij onze leefomgeving. Op vrijdag 22
november brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan
Dirksland. Aan de hand van ons beeldverslag hopen wij de
gemeenteraad te laten zien waar onze knelpunten zitten.
Ook willen wij de gemeenteraad een doorkijk te geven naar
de toekomst van Dirksland.

