
Erfgoedpaspoorten
Erfgoedhuis is een stichting, gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland, met als doel ons cultureel erfgoed te behouden, 
te benutten en te beleven. Door allerlei ontwikkelingen, als nieuwbouw en wegenbouw, dreigen monumenten en historische 
landschappen te verdwijnen. Veel zaken raken in vergetelheid, zoals oude klederdrachten, de oorlog, de watersnood, het 
landleven, het ontstaan van onze polders en de havenkanalen. 
Erfgoedhuis heeft daarom zeven erfgoedlijnen ontwikkeld in samenspraak met aller-
lei instanties als dorpsraden, musea, ondernemers en monumentenbeheerders. Een 
van die erfgoedlijnen betreft Goeree-Overflakkee en de Waterdriehoek. 
Waar het gaat om cultuur en erfgoed moet je zo vroeg mogelijk beginnen om kin-
deren bewust te maken van de omgeving waarin zij opgroeien. Daarom is vanuit 
het Erfgoedhuis een Erfgoedpaspoort ontwikkeld. Met dit paspoort kunnen basis- 
schoolkinderen zelfstandig, in groepsverband, of met hun ouders zeventien markante 
plekken op ons eiland bezoeken. 
In het paspoort verzamelen zij stempels of plakken zij stickers van de door hen be-
zochte locaties.  Het volle paspoort kunnen de kinderen tot eind december 2020 
inleveren bij het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp. Als beloning krijgen zij het stripboek 
‘Erfgoed ontdekken op Goeree-Overflakkee. Op stap met de Boomsma’s’. 
Op obs De Inktvis is men enthousiast aan de gang gegaan met het Erfgoedpaspoort. 
In schoolverband bezoekt groep 5 de Bunkerroute en het Streekmuseum, maakt 
groep 6 de dorpswandeling en doet daarbij het havenkanaal aan, gaat groep 7 naar 
de Menheerse Werf en doet groep 8 het WO2GO-project Verdrinkend Land. De school heeft besloten om al in groep 3 te 
starten het Erfgoedpaspoort. De christelijke basisschool Prins Maurits start met het paspoort in de groepen 6 en 7.

Plan Dorpsplein
Geïnspireerd door bezoekers van onze maandelijkse 
dorpsraadsvergaderingen is er een plan ontstaan om 
op de plek van de voormalige basisschool De Inktvis 
aan de Beatrixlaan een dorpsplein te creëren. Veel 
Nederlandse steden en dorpen zijn ontstaan rond 
een brink, kerkplein of dorpsplein. Dorpspleinen zijn 
vaak gezellige ontmoetingsplaatsen voor het hele 
dorp. Je kunt er weekmarkt houden, evenementen 
organiseren, spelen of gewoon gezellig zitten. In Zee-
land en op Goeree-Overflakkee zijn veel dorpen ont-
staan rond een Kerkring verbonden met een haven 
via een Voorstraat. De kerk werd na een inpoldering 
gebouwd op een hoogte. Echte centrale openbare 
ontmoetingsplaatsen kom je in onze dorpen weinig 
tegen. Wij hopen de gemeente Goeree-Overflakkee 
warm te maken voor dit ambitieuze plan. Reacties op 
onze plannen zien wij gaarne tegemoet.
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Leefbaarheidsplan 2020 
In januari heeft de gemeente ons Leefbaarheidsplan 2020 
goedgekeurd. De dorpsraden in onze gemeente krijgen 
jaarlijks de beschikking over een bedrag per kern van 6000 
euro, plus een bedrag per inwoner van 1,15 euro. Daar-
naast zijn in het Leefbaarheidsplan allerlei zaken opge-
nomen, die bekostigd worden door het waterschap, de 
gemeente of de provincie. Zo komen de kosten voor het 
havenkanaal en de peekaaien voor rekening van de provin-
cie. Voor eenmalige projecten, zoals het vervangen van de 
feestverlichting van Koningsdag, heeft de gemeente een 
aparte projectsubsidie. Wel wordt van de subsidieaanvrag-
ers een stukje cofinanciering verwacht. Op onze website 
www.dorpsraaddirksland.nl kunt u het ‘Aanvraagformulier 
financiële bijdrage’ downloaden. Ook vindt u op onze web-
site het complete Leefbaarheidsplan voor 2020.

Wat heeft de dorpsraad in 2019 voor de burgers gedaan?

• Wij zijn met verschillende stakeholders in overleg over de toekomst van sportcomplex De Gooije, de Victoriahallen 
 en De Schakel.

• Er is een vissteiger in de haven gerealiseerd én feestelijk geopend in september.

• De trambrug over het havenkanaal is vervangen en wordt nog voorzien van een kunstwerk.

• Samen met de dorpsraad is een stichting actief bezig met de toekomst van de watertoren.

• Ook in 2019 is weer een kofferbakmarkt georganiseerd. De vijfde editie van dit evenement – met nog meer 
 deelnemers – is komende zomer op een nader te bepalen datum.

• Regelmatig vonden dorpswandelingen plaats.

• Op Kralingen is een prachtige speeltuin gereedgekomen.

• In het najaar is weer een ‘dorpsschouw’ gehouden. Daarin zijn nieuwe verkeersverbeteringen opgenomen. 
 Onveilige situaties zijn in kaart gebracht en worden ter hand genomen door de gemeente.

• De Voorstraat, Zomerstraat en Ring zijn opgesierd met hanging baskets.

• Er zijn burgeravonden georganiseerd, over zorg en over de herinrichting van de Tuinstraat, Ring en de 
 Vroonweg.

• Onze website is geheel vernieuwd.

Word lid van de Dorpsraad
De meeste dorpen op Goeree-Overflakkee hebben een 
dorpsraad. Sommige raden hebben gekozen voor een 
stichtingsvorm. De dorpsraad Dirksland is een vereniging 
met leden. Voor slechts 5 euro per jaar kunt u lid worden 
van de dorpsraad Dirksland. U kunt zich aanmelden via 
onze website door het digitale aanmeldingsformulier in te 
vullen. Het is ook mogelijk om tijdens onze openbare ver-
gaderingen een inschrijfformulier in te vullen. Als lid krijgt 
u alle notulen en agenda’s toegezonden, zodat u altijd op 
de hoogte bent van alles wat er in ons dorp omgaat.

Bezoek van de gemeenteraad
Op vrijdagmiddag 8 mei krijgt de dorpsraad officieel be-
zoek van het college van Burgemeester en Wethouders 
en leden van de gemeenteraad. De dorpsraad wordt dan 
in de gelegenheid gesteld de raad te informeren over de 
knelpunten in onze gemeente. Ook krijgen wij de kans 
om onze plannen te presenteren en te laten zien wat de 

dorpsraad zoal heeft bereikt. Wij zullen afsluiten met een 
korte wandeling door de dorpskern. 

Verbindingsbrug Nieuwe Gooye – 
Plan Zuid
De dorpsraad heeft begrepen dat er behoefte is aan een 
loop- en fietsbrug over het water tussen de Nieuwe Gooye 
bij de Amberlaan en de Magnolia/Acacia. Dit willen wij be-
spreken met de gemeente en de projectontwikkelaar.

De oude Inktvis.

Hier zou de brug moeten komen.



Dorpswandelingen in 2020
Leer de geschiedenis van Dirksland ken-
nen via een wandeling door het dorp 
onder leiding van een gids. De wande-
lingen zijn op 23 mei (aansluitend bij 
KunstKijk Goeree-Overflakkee), 27 juni, 
18 juli, 8 augustus, 22 augustus en 12 
september (aansluitend bij Open Monu-
mentendag). 
De aanvang is steeds 14.00 uur bij de Ne- 
derlandse Hervormde kerk te Dirksland. 
De wandeling begint in de kerk en duurt 
ongeveer anderhalf uur met afsluitend 
iets te drinken. Toegang: gratis.  

Vergaderlocatie: De Keet
In november schreven wij dat de dorpsraad was verhuisd 
naar een andere vergaderlocatie: van de Reginahof naar 
de Geldershof. Jammer genoeg bleek het niet mogelijk 
om in de Geldershof een permanente vergaderruimte te 
verkrijgen. Vanaf dinsdag 4 februari vergadert de dorps-
raad in het clubgebouw van de SVIK bij speeltuin De 
Flierefluiter aan de Philipshoofjesweg, ook wel ‘De Keet’ 
genoemd. Onze vergaderingen zijn openbaar, ook voor 
niet-leden. Wij vergaderen iedere eerste dinsdag van de 
maand vanaf 19.30 uur.

Speeltuintje Onwaardsedijk
De bewoners van Kralingen hebben enige tijd geleden 
een verzoek ingediend voor het realiseren van een speel-
tuintje. In januari is er een prachtig speeltuintje aan de 
Onwaardsedijk tot stand gekomen. Nu maar hopen dat de 
speelattributen niet vernield worden. Wij hopen op 8 mei, 
tijdens het bezoek van de gemeenteraad, een wethouder 
het speeltuintje officieel in gebruik te laten nemen.

Trambrug gerestaureerd
De trambrug over de Dirkslandse haven is gerestaureerd. 
Het brugdek is nieuw, de leuningen zijn geschilderd, het 
metselwerk is hersteld en van de taluds is de overtollige 
begroeiing verwijderd. Op het platformpje bij de brug, 
dat ook is hersteld, komt dit jaar nog een kunstwerk. Dat 
zal een sculptuur zijn, al dan niet met een knipoog naar 
de brug en/of Klein Parijs. 
De restauratie van de trambrug is een onderdeel van 
de aanpak van het havenkanaal. De steiger is al gere-
aliseerd. Hierna volgen onder meer nog het beleefbaar 
maken van de peekaaien (die nu nog fungeren als par-
keerplaats) en het herstellen van de doorgangen naar de 
boezem. Het project havenkanaal is een project van de 
Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. 

Watertoren scoort met 
Kern met Pit-trofee
De Stichting Watertoren Dirksland is win-
naar van de Kern met Pit-trofee binnen 
de provincie Zuid-Holland. Kern met Pit 
is een initiatief van KNHM, in het verleden 
bekend als Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (in de volksmond ‘de 
Heidemij’), en bedoeld om mensen uit te 
dagen om hun droom voor de buurt te 
realiseren. Stichting Watertoren Dirksland 
is door de Kern met Pit-trofee te winnen 
2500 euro rijker. De twaalf winnaars uit de 
provincies dingen mee naar de landelijke 
Gouden Pit. Of het Dirkslandse initiatief 
dan weer in de prijzen valt, moet op 28 
maart blijken tijdens een festival in Amers-
foort. Winst brengt 3000 euro in het laatje. 
De stichting wil de toren ten goede laten 
komen aan de gemeenschap van Goe-
ree-Overflakkee en die van Dirksland in 
het bijzonder. Een opvallende en cen-
trale locatie met een sociale en culturele 
bestemming met mogelijkheden voor 
exposities, sociaal-maatschappelijke ac-
tiviteiten en horeca. De stichting denkt 
ook aan een toeristisch-recreatieve en 
sportieve (abseilen) invulling. De horeca 
komt in een rond de toren geplaatst nieuw 
gebouw.
Dit jaar gebruikt de stichting om inves- 
teerders, bijdragen van fondsen en een 
horeca-uitbater te werven. Tegelijkertijd 
zorgt de eigenaar van de watertoren, de 
gemeente Goeree-Overflakkee, voor de 
restauratie. Volgend jaar, 2021, gaat de 
Stichting Watertoren Dirksland de plannen 
realiseren, zo is de planning. Met enige 
voortvarendheid zou dan de opening eind 
2021 kunnen plaatsvinden.

Het weeshuis is een onderdeel van de dorpswandeling.

Het Kern met Pit-bordje op de deur van de watertoren.

De Keet aan de Philipshoofjesweg.

Een fraaie nieuwe voorziening.

De trambrug over de haven.


