
1 
 

Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 3 maart 2020 (Na ALV) 

Aanwezig bestuur:  
Jan Leenders (voorzitter),Aad van den Hoek [AH], John van Item, Don Spelt, Peter Keuker (PK), Julien 
Robijn (JR) en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag) 
 
Overige aanwezigen: 
Jan Verboom [JV], Anne Marijke Elema [AME], Jan Buth, Frits Veringmeier [FV], Thea Both 
(wethouder), Gertjan Bax, D. v.d. Broek, Ron Dubbelman, Wilbert Mackloet, Kees van Rixoort (KvR) 
en Marielle v.d. Berg 
 
Afmeldingen:  
Akkie Krouwel,  

10 Notulen van 4 februari 

Punt 8 Er komt geen centrale presentatie op de bijeenkomst 23 maart as. 

Punt 9 Komt nog een reactie op wie aanwezig zal zijn van de initiatief nemers van 

de speeltuin Onwaardsedijk op 8 mei as.  

Punt 12 De scholen bestellen zelf de erfgoedpaspoorten bij. 

Actie:  

11 Ingekomen en uitgaande stukken   

- 24 februari mail van AME m.b.t. Samen 0187. Als Dorpsraad kunnen we onze 
eigen website behouden.  

- 24 februari factuur SVIK m.b.t. kosten februari. Doorgezonden AvdH. 
- 24 februari mail van WEI m.b.t. film dementie- en mantelzorg 3 en 4 maart. (er 

wordt geen gebruik gemaakt hiervan) 
- 25 februari factuur Muurlink (drukkosten nieuwsbrief). Doorgezonden AvdH. 
- 26 februari Bedankje namens de Oranje vereniging voor de financiële bijdrage 

verlichting + wijziging bestuur. Daan Tanis is de nieuwe penningmeester. 
- 2 maart nieuwsbrief ZHVvK 
- 3 maart aanvraag financiële bijdrage van € 350,-- t.b.v. de organisatie van een 

wandeling 5 en 10 km op 6 mei door Gym. Vereniging Olympia. De aanvraag 
wordt gehonoreerd. HZ zal dit melden. 

- 3 maart mail AME m.b.t. programma 23 maart as. PK, DS, JvI, AvdH en HZ gaan 
daar naar toe. (aanmelden voor 16 maart as.) 

- Mail van Jan van Biest m.b.t. de panden aan de Winterstraat hoek Nieuw-
straat. Schijnt dat men deze wil splitsen in appartementen. Is dit toegestaan? 
Gemeente zal actie ondernemen. 

- Uitnodiging voor het bijwonen van de dialoogavond 5 maart as. m.b.t. het 
nieuwe MFC in Dirksland. JL zal daar het e.e.a. over vertellen. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ 

 

HZ 

 

12 Terugkoppeling contactavond gemeenteraad (PK) in Ons Huus in Herkingen 

Alleen leden van de dorpsraad Herkingen aanwezig! 

Gesprekken gevoerd met Nynke van de VVD en Akkie van VKGO 

Naar schatting waren toch zo’n 100 personen aanwezig. 

  

13 Terugkoppeling vergadering erfgoedlijn 19 febrruarei jl. (JL) 

JL kon pas na de pauze aansluiten en heeft de presentatie over de havenkanalen 

gemist. 

KvR heeft de boekjes/ presentatie over Dirksland en Totaal visie digitaal. Hij stuurt 

ze door naar JvI om ze op de website te zetten. 

 

 

 

KvR/ JvI 

 

14 Programma gemeente raad 8 mei as. 

15.00 uur ontvangst bij ’t Anker 

 

JL/HZ 
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Wandelen naar de Onwaardsedijk (feestelijke opening speeltuin) en bezoek Joodse 

begraafplaats. 

Bij terugkomst in ’t Anker de knelpunten aanhalen uit de Schouw. 

Rond 17.00 uur afsluiten. 

15 Voortgang haven kanalen en trambrug 

Overleg 20 februari 

Offerte ontvangen voor herstel plateau trambrug en parkeerplaats fietsen bij de 

ontmoetingsplek (Oosthavendijk). Deze bedragen liggen rond de € 10.000,--. 

Conclusie is dat we dit niet kunnen bekostigen. Het herstel van het plateau wordt 

in een nieuwe aanvraag richting Erfgoedlijn meegenomen. 

Voor het parkeren van de fietsen wordt naar een eenvoudiger oplossing gekeken. 

Voor de aanvraag van het kunstwerk hebben we een lijst van kunstenaars 

ontvangen. Voorstel is niemand op voorhand uit te sluiten en wellicht een 

voorkeur te geven aan kunstenaars op het eiland!  

JL vraagt nog aandacht voor het verplaatsen van het infobord en het weghalen van 

de plantenbak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AME 

 

16 Aanpassing Leefbaarheidsplan 

JL heeft het e.e.a. nog gecorrigeerd. Het vrij  besteedbaar bedrag over 2020 is nog 

ca. € 12.000,--. Het leefbaarheidsplan wordt op de website gezet. 

 

 

JvI 

 

17 Joodse begraafplaats 

KvR heeft contact gehad met de heer Huisman van NIK. Tekst van het bordje is 

mede afgestemd met Jan Both en Piet de Man. 

Uit gesprek met NIK is naar voorgekomen dat op zaterdagen en Joodse feestdagen 

de begraafplaats niet bezocht mag worden en dat de mannen een hoodddeksel 

moeten dragen! 

Als alternatief in de Dorpswandeling zal nu ook de oude begraafplaats worden 

meegenomen. 

 

 

 

 

 

KvR 

 

18 Elektronische infoborden 

JvI heeft diverse offertes opgevraagd. Bedragen voor 2 borden liggen rond de € 

50.000,--. Dit is niet haalbaar. Er zal nog worden gekeken naar een alternatief, 

zoals nu bij Ouddorp staat. Deze is van de VVV Ouddorp! 

Daarna in overleg met de gemeente om een pilot op te starten. 

 

 

JvI 

 

19 Diploma zwemmen (Don Spelt) 

Wil namens VKGO een motie indienen om dit op te nemen in het kinderpakket. 

De dorpsraad is hierin geen partij! 

  

20 Voortgang intocht Sinterklaas 

Is nog geen contact geweest met de stichting Sinterklaas. 

 

JL/AME 

 

21 Website/ Facebook 

Geen meldingen 

 

 

 

22 Nieuwsbrief 

Editie 3 is vandaag verstrekt en staat ook op de website. 

  

23 Voortgang watertoren 

Het Business plan is ingediend. Dit jaar mogelijk start restauratie. 

Er is een promotiefilm gemaakt voor de presentatie op 28 maart in Amersfoort 

(landelijk overleg Kern met Pit) 

Vanaf 5 maart kan gestemd worden op de inzendingen! 
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Komende donderdag is overleg gepland met horeca ondernemers en Outdoor 

Westvoorne 

 

AvdH 

24  Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt 

KvR> Organiseert met basisschool De Inktvis een dorpswandeling. Basisschool Pr. 

Maurits kan dit niet inpassen in het programma. 

KvR> Heeft Hans Kalle benaderd als extra gids voor de dorpswandelingen. 

KvR> Geeft aan ook officieel lid te worden van de dorpsraad. 

AME> Contact gehad met Jacquelien Tanis St Zijn over BuurtMiind. Van de 9 deel-

nemers komen er 4 uit Dirksland. Activiteiten St. Zijn op de website zetten. 

Volgende vergadering is Jacquelien erbij en zal verder praten over de telefoon-

cirkel.  

AME> Er is onderzoek geweest naar de looproute van het ziekenhuis naar P4. Er 

komt een oplossing voor ene beter zicht bij de brug. Ook voor het zicht probleem 

bij de scherpe bocht. 

Tea> Gemeente zal verder onderzoeken wat te doen met de huisvesting van 

arbeidsimmigranten. 

JR> Had veel overlast van vuurwerk op de ring. 

Antw.> Als dorpsraad kunnen we er niets aan doen. Is gemeente c.q. overheids-

beleid om het af steken van knal vuurwerk aan banden te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AME 

 

 

 

 

19 Volgende vergadering(en) 

7 april  

5 mei? 

  

 

 


