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Dorpsraad Dirksland 

Vergaderdatum: 1 oktober 2019 

Aanwezig bestuur: Henk Zwanenburg (HZ), Peter Keuker (PK), Juliën Robijn(JR), Aad van den Hoek 

(AvdH), Don Spelt (DS), John van Item(JvI), 

Overige aanwezigen: Frits Veringmeier (FV), Anne Marijke Ellema (AME), Wendy van Dijk, Anton Blok  

Jan Buth 

Afmeldingen:  Jan Leenders (JL), Kees v. Rixoort (KvR)   

1 Opening  
Peter Keuker vervangt de voorzitter bij de vergadering 

Actie: 

2 Mededelingen 
Zie afmeldingen 
Verontschuldiging ontvangen van Patrona dat ze er 14 september jl. er niet bij 
konden zijn bij de opening van de ontmoetingsplek. 
AME meldt dat het oude gemeente niet beschikbaar is als vergaderlocatie i.v.m. 
opzeggen huurcontract. 

 

3 Notulen van 3 september 
Don, John en Jan Verboom hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst van St. 
ZIJN op 7 oktober as. 

 
 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken  
A. 10 sept. Uitnodiging themabijeenkomst “Eenzaamheid onder ouderen, 

het gaat ons allemaal aan “ op 3 oktober as. (Don, John en Henk  gaan hier 
naar toe) AME meldt de gemeente een sociaalmeldpunt heeft  

B. 14 sept. Mail Kees v. Rixoort terugkoppeling dorpswandeling 14 septem- 
ber jl.(suggesties voor 2020 meenemen in het nieuwe leefbaarheids-plan/ 
Joodse begraafplaats) 

       C.   16 sept. Aanvraag stichting GO for Music Oranjepop Dirksland (zie punt 7) 
D. 16 sept. Aanvraag Oranjevereniging m.b.t activiteiten Koningsdag 

              (zie punt 7) 
E. 16 sept. Factuur Oranjevereniging m.b.t. 2019 (doorgestuurd Aad/ Frits) 

(is afgehandeld/ betaald) 
F. 17 sept. Gemeente offerte Patrona voor zwemtrap op de steiger (AME 

vraagt intern na of dit via de gemeente kan verlopen i.v.m. de btw) 
G. 18 sept. Hervormde Gemeente t.a.v. organisatie activiteit in 

herfstvakantie ( door sturen naar de SVIK) 
H. 19 sept. Gemeente i.v.m. verspreiding folder van de valpreventie  

              (is op de website gezet) 
       I.     19 sept. Kerstdiner 2e kerstdag  
       J.     22 sept Aanvraag St. Bejaardenwerk Dirksland (zie punt 7) 

K. 22 sept Aanvraag Gemengd koor Excelsior (zie punt 7) 
L. 23 sept Mail m.b.t. bijdrage 4 mei Comité 

              (is beantwoord door HZ, extra kosten reserveren) 
M. 23 sept/ 30 sept Aanvraag bijdrage Keigave Stuurgroep (zie punt 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AME 
 
HZ 

   Terugkoppeling opening ontmoetingsplek 14 september jl. 
Is vlekkeloos verlopen, helaas viel de publieke belangstelling wat tegen. 
In Eilanden Nieuws stond afgelopen vrijdag een stukje. Deze is ook doorgestuurd 
naar de Provincie (Erfgoedlijn). 

 
 
 

6 Terugkoppeling overleg 10 september m.b.t.  de haven van Dirksland 
Trambrug wordt dit jaar nog opgeknapt en voorzien van een kunstwerk op/aan de 
reling met verlichting. 
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De brug zelf wordt gedemonteerd/ weggehaald voor de restauratie. Er is dus 
tijdelijk geen oversteek mogelijk. Dit moet nog gecommuniceerd worden naar o.a. 
Cura Mare. 
De aanpak van de PeeKaaien schuiven door naar 2021, daar het planologisch meer 
tijd vergt. Er is uitstel aangevraagd bij de provincie.  

7 Aanvraag financiële bijdrage 2020 
Toelichting Oranjevereniging 
Wil meer activiteiten organiseren voor kinderen in de Nieuwstraat (kinderdorp) 
Alle resterende lampjes worden vervangen door LED. Daar moet nog een oplos-
sing komen voor de financiering. 
Toelichting Oranjepop 
Programma (artiesten) zelf is nog niet rond. Terrein wordt wat groter. 
De kosten voor het schoonmaken van terrein (geschat € 2.000,00) zijn nog niet 
meegenomen. E.e.a. afhankelijk of de gemeente dit nog op zich neemt. 
Overige ingediende aanvragen meenemen in de begroting van het leefbaarheids- 
2020. Bespreking volgt in de volgende vergadering van 5 november as. 

 
 
 

8 Leefbaarheidsplan 
Start van de werkzaamheden aan de speeltuin aan de Onwaardsedijk gebeurt pas 
in medio oktober. AME licht de bewoners is. 
Het nieuwe plan dient voor 1 december dit jaar worden ingediend. 
Zorgen dat bij het bezoek van een delegatie van de gemeente (± 25 personen) 22 
november dit gereed is voor uitleg. De Schakel reserveren? 

 
 

9 Website 
John heeft het mogelijk gemaakt de leden het aanmeld- c.q. afmeldfomulier 
online kan invullen. Deze komt dan automatisch bij de secretaris. 

 
 
 

10 Nieuwsbrief 
Komt deze maand uit! 
Aandacht voor de Eifeltoren, ontwikkeling N215, de trambrug, gemeentelijk 
vastgoed, schouw, vlag, de steiger, kofferbakverkoop, dorpswandeling, 
erfgoedlijn, etc. 

 
PK 

11 Voortgang ontwikkeling watertoren 
Er is door de architect een schets gemaakt van een restaurant rond de 
watertoren. Vanuit kern met PIT is € 1000,-- toegezegd. 
Er wordt nu gewerkt aan een haalbaarheidsplan m.b.v. Aracadis. 
De volgende activiteiten zijn in beeld; koffiebranderij, abseilen, vvv-infopunt, E-
bike punt. 
Suggestie van Don om bijvoorbeeld Sodexo (maaltijdbereider) te benaderen. 
Gevraagd wordt aan de gemeente om een vast contactpersoon i.v.m. de 
ontwikkeling! 

 
 
 
 
 
 
 
AME 

13 Rondvraag: 
FV- Is er al meer bekend over de belichting van de watertoren 
Antw. Degene die dit behandelde bij de gemeente is vertrokken. Binnen de 
nieuwe plannen van de watertoren wordt ook de verlichting  meegenomen 
HZ- Wie zijn de contactpersonen van de dorpsraad Herkingen i.v.m. de Sinterklaas 
intocht 
Antw. André van Beek en Flora Buskop, dorpsraadherkingen@homail.com 

 
 
 
 
 
 
 

14  Datum volgende vergadering  
De volgende vergadering vindt plaats op 5 november in het Geldershof 
Geplande schouw 14 oktober as. start om 14.00 uur in de Voorstraat (huis Jan 
Leenders) 

 

15  Sluiting door de voorzitter  

 


