Dorpsraad Dirksland
Vergaderdatum: 14 juli 2020 (De Schakel)
Aanwezig bestuur:
Jan Leenders (voorzitter),Aad van den Hoek [AH], John van Item (JvI), Peter Keuker (PK) en Henk
Zwanenburg [HZ] (verslag)
Overige aanwezigen:
Anne Marijke Elema [AME], Kees van Rixoort (KvR), Jan Verboom, Jan Buth, Henk & Cokkie Mol,
Patrick Zoon, Anton Blok, Marco Legierse (gedeeltelijk)
Afmeldingen: Don Spelt (DS), Angelique Herreburgh, Marielle v.d. Berg
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Opening
Door de voorzitter
Punt 9 wordt naar voren gehaald i.v.m. de aanwezigheid van Marco Legierse
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Mededelingen
16 juni projectsubsidie binnen gekregen voor het kunstwerk bij de trambrug.
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Notulen van 10 juni
Punt 6 De lieve jeugd duikt en zwemt bij de steiger! Bordje plaatsen “verboden te
zwemmen”! Dit meenemen bij de toekomstige fietsen parkeerplaats.
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Ingekomen en uitgaande stukken
- Mail 9/6 Peter Feller m.b.t. Oranjepop, zie punt 5
- Mail 15/6 m.b.t. BBQ in Molenzicht. Beantwoord dat de dorpsraad dit niet
financiert
- Mail 15/6 ZHvKK m.b.t. financiële tegemoetkoming. Voor ons niet van
toepassing, daar wij geen eigen clubhuis hebben.
- Mail 15/6 van JL aan Bianka Lesierse, zie punt 14
- Mail 18/6 van Kees v. Rixoort m.b.t. punt 8 en 9
- Mail 19/6 DS m.b.t. punt 9
- Mail 22/6 Mail gemeente m.b.t. zomeractiviteiten. Beantwoord dat wij als
dorpsraad hier niet aan meedoen.
- Mail 29/6 Mail Kramer Freher m.b.t. afvalbakken en hondenpoep. Reactie
sturen naar de gemeente.
- Mail 1/7 Jepe Mast gebruik sloepje. Navragen of de mast inklapbaar is, anders
kom je niet onder de trambrug door!
- Mail 1/7 Dianne v.d. Zande m.b.t. projectvoorstel fase 3, zie punt 6
- Mail 9/7 van De Zuidwestelijk Delta. Info avond 2 september in Rondeel. Dit
doorsturen naar alle leden. Mogelijk gaat HZ daar naar toe.
- Mail 9/7 van Marit van Otzel m.b.t. de kleinschalige verblijfsbelevingen.
Doorsturen naar de leden.
- Mail 10/7 Dianne v.d. Zande i.v.m. publicatie kunstwerken. KvR gaat in
Eilanden Nieuws al een artikel plaatsen over de kunstwerken en de selectie.
- Mail 13/7 AvdH m.b.t. de watertoren, zie punt 18.
- Mail 13/7 AvdH m.b.t. de bankzaken. PK heeft zich beschikbaar gesteld als
vervangend penningmeester. AvdH regelt de machtiging.
Toelichting Oranjepop 2020/2021 door Anton Blok
Deze is vanwege corona gecanceld. De afspraken met de artiesten heeft hij
kunnen verzetten naar volgend jaar.
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Actie:

HZ
HZ
HZ
HZ
KvR

AvdH

1

Echter een deel van de voorbereidingskosten zo’n € 5.000,-- moet men zelf
ophoesten. Er is wel een reservepot, doch deze mag uitsluitend voor de slecht
weer situatie gebruikt worden.
In september volgt weer overleg met de burgemeester en VRR.
Het aangevraagde bedrag van 2020 schuift door naar 2021. Oranjepop kan voor
2021 eventueel nog een nieuwe/ aanvullende aanvraag indienen.
Op de vraag naar andere locatie, bijvoorbeeld de Boezem 3 en 4. Dit levert volgens
de VRR meer risico op!
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Terugkoppeling ontwikkeling havenkanalen
- Fietsparking bij ontmoetingsplaats, AME stelt een nieuwe aanvraag op voor
een projectsubsidie voor 1 september.
- Er zijn drie kunstenaars geselecteerd waaruit gekozen kan worden, zie punt
17.
- De subsidie aanvraag voor de 3e fase van de havenkanaal is niet in behandeling genomen door de provincie.
De aanvraag wordt doorgeschoven naar 2021!
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Aanpassing Leefbaarheidsplan 2020 en 2021
Verenigingen mail sturen voor de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor
HZ
2021. Inzenddatum voor 1 oktober.
Nieuwe aanmaning sturen naar de leden die nog geen contributie hebben betaald. HZ
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Joodse begraafplaats
Nog niet bekend of het wegwijsbordje is geplaatst door de gemeente.
Officiële onthulling wordt 4 september. Dorpsraad verzorgt de uitnodigingen i.o.
met KvR. KvR bespreekt ’t Anker.
KvR heeft offerte ontvangen voor herstel van begraafplaats ca. € 1.000,--.
Er discussie of de dorpsraad dit moet betalen. KvR zoekt nog uit of het NIK
meebetaald en/of we t.z.t. gebruik kunnen maken van de subsidie.
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Video dorpswandeling
Via DS in contact gekomen met Marco Legierse. Deze is een bekende bij de lokale
omroepen en heeft zich ook ontwikkeld in het maken van video filmpjes.
Daar hij dit goedkoper kan dan Villerius gaan we met Marco in zee.
KvR regelt dit verder!
Dorpsplein
Angelique Herreburgh vragen of zij vanuit de bevolking het initiatief wil nemen
mede dorpsgenoten te enthousiasmeren voor het dorpsplein.
Peter Feller komt naar de vergadering 1 september. Dan concrete afspraak maken
met de gemeente en de WBV.
Speelvoorziening Nieuwe Gooye
AME heeft intern contact met Bram Visser. Er wordt gewerkt aan een overzicht.
Daarna volgt welke stappen eventueel genomen worden.

KvR/ HZ

KvR
HZ

AME/HZ

Brug naar Clematis
Op verzoek van de bewoners wordt een bijeenkomst ingepland met de gemeente
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Overzicht AED
JvI heeft uitgezocht welke AED beschikbaar zijn. Er zijn nogal wat AED’s bij
bedrijven. Deze zijn na kantoortijd niet bereikbaar!
De gemeente werkt nog aan overzicht van de dekkingsraad van de AED’s.
In augustus is overleg ingepland.
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De AED’s kunnen worden landelijk worden aangemeld bij HartslagNu!
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Rapport gemeente m.b.t. de zwembaden
PK heeft namens de dorpsraad een brief gestuurd naar het college en de gemeenteraad. Dit item staat op de agenda 16 juli.

14

Overleg Sinterklaas intocht
JV heeft mail gestuurd naar Bianka Lesierse. Zij doet dit niet meer. Er moet nog
contact gelegd worden met haar opvolgers.
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Bezoek gemeenteraad
Voorlopig schrappen. Mogelijk pas actueel in 2021!
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Website/ facebook
Geen bijzonderheden
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Nieuwsbrief
Afgesproken is dat er een extra nieuwsbrief komt waarin de drie geselecteerde
kunstenaar hun ontwerp kunnen presenteren. Op 15 juli moeten ze de definitieve
ontwerpen indienen. In week van 3 augustus kunnen de inwoners hun keuze
kenbaar maken.
Dat betekent dat in de week van 20 0f 27 juli deze nieuwsbrief bij de inwoners
moet liggen!

18
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JV

HZ/PK/
KvR

Voortgang watertoren
Op 5 september wordt bekend gemaakt (in Dirksland) wie de landelijke prijs heeft
gewonnen bij Kern met Pit! AvdH stuurt het e.e.a. nog door.
AvdH
Op 13/7 is constructief overleg geweest met Arie de Jong van de gemeente.
Het gehele proces over het herstel van de watertoren is niet goed verlopen,
waardoor ze de subsidie hebben misgelopen.
Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe indiening met medewerking van de provincie
voor 2021.
Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt
Cokkie Mol> Hoeveel leden hebben we!an er wat aan de overlast van de bomen
Antw.> Ca. 70
Henk Mol> Wanneer is N215 klaar en wat levert het op!
Antw.> Eind dit jaar moeten alle aansluitende parallel wegen ook gereed zijn.
Landbouwverkeer mag dan niet meer door de dorpskern!
JvI> Wat is de status van info borden.
Antw.> I.v.m. de kosten voorlopig geschrapt.
JL> Is verbolgen over het feit dat de geplande aanpassing van de havenkom uit
blijft. Heeft sterk de indruk dat de kleine keren er maar bijhangen!
Antw.> Volgens AME had men in dit voorjaar moeten starten met de plannen,
maar is door de problemen met de haven van Middelharnis nu doorgeschoven
naar dit najaar.
JL> Er staan bij o.a. Ooltgensplaat welkomst info borden bij binnenkomst van het
dorp met het logo van de gemeente. Waarom hun wel en Dirksland niet?
Antw.> Volgens AME is dit nog een voortvloeisel van de voormalige gemeente
Oost-Flakkee.
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Volgende vergadering(en)
4 augustus in De Schakel (wordt nog wel bekeken of er voldoende agendapunten
zijn!)
1 september in De Schakel
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