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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 5 november 2019  

Aanwezig bestuur: Jan Leenders (JL), Henk Zwanenburg (HZ), Peter Keuker (PK), Juliën Robijn(JR), Aad 

van den Hoek (AvdH) 

Overige aanwezigen: Kees v. Rixoort (KvR), Anne Marijke Elema (AME), Anton Blok,  Jan Buth, Wilbert 

Makloet, Thea Maes, Astrid Christiaans, Marielle v.d. Berg, Arjan Huize en Jan Bax 

 

Afmeldingen:  Don Spelt (DS), John van Item(JvI), Jan Leenders (JL), Frits Veringmeier (FV),  Jan 

Verboom en Akkie Krouwel    

1  Opening   

De voorzitter bij de vergadering  

Actie:  

2  Mededelingen  

Nieuw lid Adrie Lugthart  

Vraag van Akkie Krouwel  (per email) of zich al een nieuw lid heeft aangemeld voor 

de identiteitsraad van het Geldershof. Dit is niet het geval! JL pakt dit verder op. 

  

 

JL 

3  Notulen van 1 november  

Punt 11 dit moet Arcadis zijn i.p.v. Aracadis.  

  

4  Ingekomen en uitgaande stukken   

1. 3 okt email ZHvKK Doe mee met Kern met Pit (indiening voor 31 okt.) 
Doen we als Dorpsraad met mee, wel st. Watertoren. 

2. 4 okt uitnodiging ledenvergadering ZHvKK 30 oktober in de Bommelstee 
vanaf 17.30 uur (zie punt 7) 

3. 8 okt mail gemeente i.v.m. correctie factuur verlichting steiger 
Is tot heden nog niet overgemaakt! 

4. 9 okt uitnodiging Dorpsraad op 7 november 16.00- 18.00 uur afronding 
kwaliteitsimpuls havenkanaal Oude Tonge 
PK gaat er namens de dorpsraad heen! 

5. 14 okt email kookclub, vraagt hulp voor ander locatie 
Hebben zelf contact gehad met diverse organisaties in Dirksland. 
De enige optie die nu nog open blijft is de kleine ontmoetingsruimte in de 
Geldershof. JL zal kijken of hij daarin nog iets kan betekenen. 

6. 17 okt email Paulina m.b.t. wonen, welzijn, zorg 
Voorlopig ter info. Deze aankondiging op onze website en facebook 
zetten. 

7. 17 okt email Paulina aanmelding cursus samen dementievriendelijk 
Deze info ook op de website en facebook zetten. 

8. 22 okt email gemeente uitnodiging maatschappelijk vastgoed Dirksland 4 
nov. (zie punt 8) 

9. 25 okt email KvR extra dorpswandeling 11 jan. 2020 voor Natuur Educatie 
Had ook nog een aanmelding via VVV Ouddorp gekregen voor as. vrijdag, 
doch dat was helaas niet inpasbaar. 
JL gaat de ezels met schilderen weghalen. Er moet nog naar locaties 
worden gezocht om de schilderen toch zichtbaar te houden! 
Ook moet nog worden uitgezocht of een bordje bij de Joodse begraaf- 
plaats gewenst is. Dit navragen bij Joodse gemeente in Rotterdam. Contact 
kan via Piet de Man. KvR pakt dit op! 

10. 27 okt email dorpsraad Nieuwe Tonge m.b.t kerstdiner 2e kerstdag 
Deze informatie ook op onze website en facebook zetten. 

11. 20 okt email AME m.b.t. vrijheidsmaaltijd op 5 mei 2020. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 JL 

 

 

JvI/ DS 

 

JvI/ DS 
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JvI/ DS 
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De gemeente stelt voor initiatiefnemer € 250,-- beschikbaar en landelijke 
organisatie stelt middelen ter beschikking. 
De Oranjevereniging is voornemens een ontbijt te organiseren op die dag! 

12. 4 nov email Erfgoedlijn m.b.t. tot het uitdelen van het erfgoed pasporten 
aan de kinderen ( groep 6 + 7) van de basisscholen met sinterklaas. 
PK gaat dit regelen. (de dozen met de pasporten staan bij John van Item) 

13. Email Molenstichting (AME) 
Werkzaamheden van de molen in Dirksland zijn gereed o.a. een nieuwe 
maalinrichting. 
Willen iets organiseren voor een feestelijke opening! 

 

 

 

PK 

5 Terugkoppeling gezamenlijk dorpsraden 3 okt jl. 

Deze stond in het kader voor de gezamenlijk aanpak van eenzame mensen. 

Waar liggen de kansen? Samen optrekken! Beter bekend maken wat er 

georganiseerd wordt en waar.  

St. Zijn heeft een toelichting gegeven over de pilot in Dirksland BuurtMind. 

  

  

  

6  Terugkoppeling bijeenkomt St. Zijn 7 okt. Jl. 

Don en John zijn daar naar toe geweest, doch zijn vanavond niet aanwezig! 

  

 

7  Terugkoppeling ZHvKK 30 okt. Jl. 

JL is hier naar toe geweest. 

Gemeente Nieuw Lekkerland heeft de 1e prijs gewonnen, Stellendam de 2e prijs en 

Ooltgensplaat de 3e prijs! 

Mogelijk kan de volgende keer een andere afvaardiging van de dorpsraad hier naar 

toe! 

  

  

8 Terugkoppeling bijeenkomst maatschappelijk vastgoed in Dirksland 4 nov. Jl. 

Er is een terugblik gegeven van het proces tot nu toe en de uiteindelijk de keuze 

voor een nieuw multifunctioneel gebouw op de huidige locatie van De Gooye. 

Men vraagt nu geld aan de gemeente om een haalbaarheidsonderzoek op te 

starten, waarbij alle betrokken organisaties (ook informeel) worden geconsul-

teerd. In begin 2020 hoopt men daar een resultaat te hebben.  

Voorlopig wordt ingezet op een realisatie in 2023! 

JL heeft nog een statement afgegeven om na de sloop van de Inktvis daar een 

dorpsplein te realiseren! 

 

9  Leefbaarheidsplan 2020 

Het plan is goed als afgerond en wordt ingediend voor 1 december 2019 bij de 

gemeente. Voorlopige zijn alle ingediende aanvragen voor een financiële bijdrage 

hier 1 op 1 in verwerkt. Goedkeuring van de gemeente wordt verwacht eind 

januari 2020, zodat in de vergadering van februari 2020 medegedeeld kan worden 

dat de ingediende plannen gehonoreerd kunnen worden. 

EMA meldt dat speeltuin aan de Onwaardsedijk nagenoeg gereed is en dat de 

factuur naar de dorpsraad onderweg is.  

Bedoeling is dat er nog een feestelijke opening volgt. 

EMA deelt ook mede dat het budget voor de kern gebonden subsidies door de 

gemeente naar beneden is bijgesteld, maar verwacht hierbij geen problemen. 

  

  

10 Schouw 

Er is kennis van genomen. AME zal het e.e.a. terugkoppelen aan de gemeente. 

Voorts zal op 22 november bij het bezoek van de gemeente  hier aandacht besteed 

worden. 
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Voorts wordt nog extra aandacht gevraagd voor de gevaarlijk kruising Boomvliet 

en Haveloozeweg. Er wordt daar veel te hard gereden! 

11 Voortgang ontwikkeling havenkanalen 

Afgelopen maandag is men begonnen met de werkzaamheden aan de trambrug. 

Deze zijn afgerond in de 1e week van december. 

Het beoogde kunstwerk op  de reling is komen te vervallen. Hoe en wat er als 

alternatief bedacht is, is niet geheel duidelijk. Werkoverleg staat gepland op 19 

november as. 

Verdere aanpak zal pas 2020 – 2021 worden! 

 

12 Website / Facebook 

Geen meldingen  

  

  

13  Nieuwsbrief  

De 2e nieuwsbrief is afgelopen week verspreid!  

  

14  Voortgang ontwikkeling watertoren  

Gisteren is overleg geweest met de gemeente. De stichting krijgt de exclusiviteit 

om de zaken verder uit te werken. Arie de Jong en Mathijs Witte zullen namens de 

gemeente deelnemen in de werkgroep. 

Men hoopt in het voorjaar van 2020 een uitgewerkte planning te hebben. 

  

   

  

  

 

13  Rondvraag:  

Astrid> Hoe kunnen we verder met de andere activiteiten die in Careyn werden 

georganiseerd.  

Antw.> Afwachten of zich nog een ander organisatie zich meld voor Careyn 

(huurcontract loopt tot 2023!) 

Arjan> Zo graag verkeer remmende maatregelen treffen op de Ring met 

bijvoorbeeld bloembakken. 

Antw.> Bloembakken zullen niet kunnen i.v.m. het vrachtverkeer. 

Meenemen in overleg als de Voorstraat (en Ring?) door de gemeente wordt 

aangepakt. (2020?) 

AME> Welke locatie gaan we gebruiken voor het bezoek van de gemeente op 22 

november 15.00- 17.00 uur? Kosten worden vergoed door de gemeente! 

Antw.> Eerste gedachte is het ’t Anker i.v.m. bezoek aan de haven en nieuwe 

speeltuin. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ  

  

14   Datum volgende vergadering   

De volgende vergadering vindt plaats op 3 december in de Geldershof. 

  

15   Sluiting door de voorzitter    

  

 


