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Opening
De voorzitter bij de vergadering

Actie:
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Mededelingen
Nieuw lid Gert Jan Bax
AME> Oranje vereniging heeft een project subsidie aangevraagd voor o.a. de kerst
versiering in Dirksland
AME> Jacquelien van St. ZIJN zal nog een afspraak inplannen met de Dorpsraad
voor ouderen programma
Thea> meld dat ze afgelopen maandag voor het eerst gestart zijn met de kookclub
in het Geldershof
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Notulen van 5 november
Punt 4.12. Er is niets gedaan met de erfgoedpaspoort voor Sinterklaas.
PK
Hiervoor een actie maken voor de kerst? Groep 6 + 7. Nogmaals Peter verzoeken
dit op te pakken!
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Ingekomen en uitgaande stukken
1. 7 nov Factuur gemeente GO bijdrage speelvoorziening Onwaardsedijk Is
betaald
2. 9-nov Email Jan Verbiest opmerkingen t.a.v. de schouw
Verwijst naar St. Bescherming van Dorpsgezicht n.a.v. de publicatie over
het dorpsplein in Dirksland
3. 10-nov Email Cathy Westdorp m.b.t. het dorpsplein (ter kennisname)
4. 11-nov Email Wolfert Jumulet m.b.t. het dorpsplein (ter kennisname)
5. 18-nov Email AME zie verder havenkom /trambrug (zie punt 10)
6. 20-nov Email Locali m.b.t. burgerparticipatie
Voorlopig ter kennisname. De gemeente is bezig met een eigen website
waar alle activiteiten gemeld kunnen worden
7. 22-nov Email AME m.b.t. Sinterklaas Dirksland en Herkingen Contact
leggen met de dorpsraad Herkingen voor een plan in 2020!
In het leefbaarheidsplan 2020 is hiervoor een post opgenomen
8. 23-nov Email Patty van der Klei (Erfgoedlijn) vraagt om interessante
activiteiten te melden aan de website van de provincie
9. 24-nov Email Rob Bons m.b.t. entree dorp (Eifeltoren!)
Aangezien de rotonde van de provincie is zal daar geen (hoog) kunstwerk
opgezet mogen worden. T.z.t. kijken naar andere alternatieven
10. 2-dec Email Keigave stuurgroep aangaande programma kerstavond en
aanvraag financiële bijdrage 2020
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Terugkoppeling bijeenkomst St. ZIJN 7 okt jl. (DS/ JvI)
Voornamelijk een wetenschappelijk onderbouwing over de eenzaamheid! Met
name dat eenzame mensen eerder sterven dan niet eenzamen door
hersenbeschadiging! Concrete oplossingen zijn niet voor gedragen.
Reacties
FV> Tafeltje dekje signaleert eenzamen. Input benutten?
AME> BuurtMind Dirksland komt moeilijk van de grond. Nu drie mannen!
St. ZIJN gaat eiland breed kijken!
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Terugkoppeling Erfgoedvergadering 6 nov. Jl. (JL/ HZ)
Het overleg stond volledig in het kader van het havenkanaal van Dirksland.
M.b.v. van een extern bureau zijn in workshops ideeën naar voren gebracht om
het havenkaneel meer interessant te maken en te verbinden met het dorp.
Zoals bijvoorbeeld het jaagpad, de doorvaart naar Stellendam.
De bevindingen en mogelijk ideeën worden nog teruggekoppeld.
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Leefbaarheidsplan 2020
Is in principe rond en kan doorgestuurd worden naar de gemeente.
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Feestelijke opening speeltuin Onwaardsedijk
Is volop in gebruik, maar de bestrating daar naar toe is nog niet af.
Zodra dit afgerond is zal het e.e.a. worden afgestemd.
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Bezoek gemeenteraad 22 november jl.
Deze is gecanceld daar geen geschikte locatie gevonden kon worden!
Wordt 2020 opnieuw ingepland.
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Voortgang ontwikkeling havenkanalen (o.a. email AME)
- Voorstel is om de plantenbak bij het infobord aan de haven weg te halen
en gewoon te bestraten, zodat het infobord goed zichtbaar is
- Gemeente doet een voorstel om ter hoogte van de ontmoetingsplek om in
de berm 2 x 2,5 m fietsrekken/ planken te plaatsen. Kosten € 1000 – 1500
AME
Dorpsraad een kern gebonden subsidie aanvragen? Gemeente voor
financieren?
- Aan Mathijs Witte en Joël Eichler is een verzoek ingediend het infobord van
de RTM brug te vervangen i.v.m. de slechte staat
- De werkzaamheden aan de trambrug lopen iets uit. De bedoeling is dat het
brugdeel vrijdag 6 december wordt teruggeplaatst
- Op 19 december is overleg met de gemeente ingepland over o.a. het
kunstwerk van de trambrug
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Joodse begraafplaats
KvR heeft diverse joodse instellingen benadert en heeft contact gehad met Piet de
Man en Jan Both hierover. Wacht nog een reactie van het Nederland genootschap.
Een bordje met standaard tekst wordt door de gemeente vergoed.

AvH
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Website / Facebook
Geen meldingen
Is nog geen planning 2020 van de wandeltochten.
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Nieuwsbrief
De nieuwe editie wordt voorjaar 2020.
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Voortgang ontwikkeling watertoren
Er is een schets gemaakt hoe het e.e.a. eruit komt te zien.
11 december is er weer overleg met alle betrokkenen.
Er ligt een voorstel (kosten) van de architect. Totaal € 40.000,--. Voor het VO is in
2020 € 7.200,-- nodig. Kern gebonden subsidie hiervoor aanvragen!
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Rondvraag:
Dinant van Jongerenwerk (St. Zijn) stelt zich voor en ligt de activiteiten toe.
Richt zich op de groep kinderen vanaf groep 7 tot 18 jaar.
Zal over een half jaar een terugkoppeling geven wat er zoal gedaan is en wordt.
Hij is nu pas 4 maanden aan de slag.
Albertina ligt de activiteiten toe op kerstavond van de Keigave Stuurgroep
Volgende week worden nog posters huis aan huis verspreid.
Nora meldt dan er in de Voorstraat een gevaarlijk situatie is, omdat men de auto
oplaad via een snoer dat over de stoep loopt. Risico om daarover te struikelen in
het donker is groot. Wat is toegestaan? Actie gemeente?
Jan Benadrukt nogmaals de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Westhavenkade bij
de Peekaaien.
Antw. AME> Curamare heeft nog geen geld om de parkeerplaats P4 ui te breiden.
JL kaart nogmaals de elektronische infoborden aan ala Hellevoetsluis
Antw. AME> Overlegt hiervoor bij eiland marketing
JL wil een statement maken naar de gemeente (college + raad) over een
dorpsplein. Geen woningbouw!
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Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13 januari i.v.m. de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 7 januari.
De locatie wordt de serrekamer in Ekkerswei hoofdingang Geldershof
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Sluiting door de voorzitter

AvH

HZ
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