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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 4 februari 2020 

Aanwezig bestuur: Jan Leenders (JL), Henk Zwanenburg (HZ), Aad van den Hoek (AvdH), Don Spelt 

(DS), John van Item(JvI), Peter Keuker (PK) 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Elema (AME), Jan Buth, Jan Verboom, :  Kees van Rixoort, Henk en 

Cockie Mol 

 

Afmeldingen:  Julien Robijn, Thea Maas en Akkie Krouwel    

1  Opening   

De voorzitter bij de vergadering  

Actie:  

2  Mededelingen  

AME> Leefbaarheidsplan 2020 is door de gemeente goedgekeurd. Definitieve 

versie wordt nog doorgestuurd. (ook op de website zetten) 

  

AME/HZ 

3  Notulen van 13 december  

Punt 14 AME heeft de datums van de dorpswandelingen doorgegeven aan de VVV. 

  

 

4  Ingekomen en uitgaande stukken   

1. 22-1 Email gemeente, uitnodiging goed gesprek met gemeenteraad 
donderdag 13 februari in Ons Huis te Herkingen. PK en KvR gaan daar 
naartoe. (wel aanmelden bij de griffie!) 

2. 3-2 Email 4 mei comité i.v.m. de kranslegging. PK en DS gaan dit doen 
namens de dorpsraad. 

3. 3-2 Brief gemeente i.v.m. toekenning van de jaarlijkse subsidie. (kopie 
naar JL en AvdH) 

  

  

 

 

 

 

5 Terugkoppeling Hoemonenmoe met samen 0187 (DS + JvI) 

Gemeente wil een centrale website opzetten om alle activiteiten te delen. 

Dit wordt extern aanbesteed en komt pas over een jaar in de lucht. 

We hebben aangegeven onze eigen website te behouden en informatie via een 

link te willen delen. We zijn geen voorstander van dat alles uit handen wordt 

genomen. AME zal dit ook intern overbrengen. 

  

6 Voorpresentatie “Dorpsplein” door PK 

Er zijn wat impressies gegeven van andere dorpspleinen in o.a. Zonnemaire. 

Er zijn ook verwijzingen gemaakt naar het Rubensplein in Middelharnis en Ravens-

park in Hellevoetsluis. PK gaat nog het e.e.a. bijschaven. 

Voor de verdere invulling t.z.t. ook andere organisaties benaderen, zoals St. Zijn, 

 

 

PK 

 

7 Wijzigingen KvK 

Formulieren worden ingevuld en gaan mogelijk deze week nog de deur uit. 

 

JL/HZ 

 

8 Programma bijeenkomst dorpsraden 23 maart as. 

Uitnodiging gemeente volgt. Iedere dorpsraad krijgt een eigen stand. Soort Markt. 

College, gemeenteraad en waterschap zijn ook aanwezig. 

Thema is uitwisseling informatie. 

Henk van Oostbrugge zal de mobiliteit op GO toelichten.  

  

9 Bezoek gemeenteraad + college 8 mei as. 

’t Anker is geregeld. 

Bezoek brengen aan de trambrug, steiger, peekaaien en feestelijke opening van de 

speeltuin aan de Onwaardsedijk. (AME bespreekt dit nog) 

Voorts knelpunten (Schouw benoemen) en presentatie van het dorpsplein geven. 

 

 

AME 
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10 Voortgang erfgoedpaspoort (PK) 

De Inktvis heeft hiervoor een heel programma om zes items uit het paspoort te 

bezoeken. Starten al met groep 3. 

Beatrixschool moet dit nog opstarten voor de groep 6 + 7. 

De kinderen krijgen bij een volle kaart een stripboek naar keuze. 

PK moet nog inventariseren of er voldoende erfgoedpaspoorten zijn. 

 

 

 

 

 

PK 

 

11 Voortgang intocht Sinterklaas 

JL heeft contact gehad met de dorpsraad Herkingen Andre van Beek. 

Ook zij zijn tevreden hoe het afgelopen jaren is gegaan. 

Zij doneren € 200,-- aan de St. Sinterklaas en wij hebben een budget van € 500,--. 

Er zal contact gezocht worden met de St. en Amicitia om tot een goed plan te 

komen voor 2020! AME zal achterhalen wie nog actief is bij de st. 

 

 

 

JL/AME 

 

 

 

12 Voortgang Havenkom en Peekaaien 

Wachten is nog op de offertes voor het herstel van het platform van de trambrug 

en fietsparking bij de steiger. (mogelijk komende week binnen) 

Wanneer daar zicht op is afspraak met Diana maken voor het traject van het 

kunstwerk. 

Bij Paul Thebes is een voorstel neergelegd voor de bijdrage van de dorpsraad aan 

de reparatie van de trambrug. 

 

 

 

HZ 

 

13 Voortgang watertoren 

Vanuit kern met pit heeft de stichting twee prijzen gekregen en gaan nu nog voor 

de landelijk prijs. Uitreiking 28 maart in Amersfoort. Mensen kunnen er gratis naar 

toe. Er zal nog uitgebreid campagne worden gevoerd om zoveel mogelijk stemmen 

binnen te halen. (stemmen vanaf 5 maart) 

Er zal een promotiefilm worden gemaakt voor de presentatie op 28 maart. 

Volgende week is overleg met radio Rijnmond. 

I.v.m. de kosten wil men een beroep doen op de vastgestelde bijdrage uit de 

dorpsraad. (kan met overleg van facturen) 

 

 

 

 

 

 

AvdH 

 

14 Flyer dorpswandelingen 2020 

De flyer met nieuwe foto’s is gemaakt door Gelein. Moet nog worden aangepast 

met vermelding van het erfgoedpaspoort locatie. (bij gereed verspreiden en op de 

website zetten) 

KvR heeft de datums met ’t Anker vastgelegd en ook bij kunstkijkkrant, Blauwe 

Stapper en gemeente i.v.m. monumentendag. 

 

 

KvR/HZ 

15 Elektronisch infobord (JvI) 

JvI laat wat voorbeelden zien. De voorkeur gaat uit naar een model wat zowel 

plaatjes als tekst kan laten zien. E.e.a. naar voorbeeld Hellevoetsluis en Ouddorp. 

Er zal offertes worden opgevraagd. 

Verenigingen en andere belanghebbende polsen voor een mogelijke bijdrage aan 

dit initiatief. 

 

16 Nieuwsbrief 

De nieuwe editie is 1 maart gereed! 

PK en KvR hebben een groot scala aan items! 

 

PK 

17 Website/Facebook 

JvI wacht nog op info vanuit de buurtpreventie. (HZ navragen) 

Ook met St. Zijn is het nog niet gelukt om afspraken te maken. (activiteiten voor de 

diverse doelgroepen) 

 

HZ 
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18  Rondvraag 

JB> Vraagt aandacht voor de verkeersituatie ’s avonds op de Boezemweg ter 

hoogte van de voetgangersbrug. De verlichting is dermate slecht dat je niet direct 

in de gaten hebt wie van de brug komt. 

Antw> AME zal dit aankaarten bij de gemeente/ Curamare 

PK> De blauwe zone bij de Vivaldilaan loopt te ver door. De afstand bij de bocht is 

minder dan 5 m, waardoor er een onoverzichtelijke situatie ontstaat. 

Antw> opnemen in de schouw de blauwe streep inkorten! 

AvdH> Overzetten bevoegdheid Rabobank. 

Antw> kan pas als de wijziging in Kvk is afgehandeld. Officieel penningmeester. 

 

 

 

 

AME 

 

 

 

 

19 Volgende vergadering(en) 

3 maart, tevens ALV! 

7 april  

  

 

 


