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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 4 augustus 2020 (De Schakel) 

Aanwezig bestuur:  
Jan Leenders (voorzitter),Aad van den Hoek [AH], John van Item (JvI), Peter Keuker (PK), Don Spelt 

(DS) en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag) 
 
Overige aanwezigen: 
Anne Marijke Elema [AME], Kees van Rixoort (KvR), Henk & Cokkie Mol en Frits Veringmeijer (FV) 
 

1 Opening 

Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 

Er zijn twee nieuwe leden, Peter van der Kraan en Sjaak Langeweg. 

 

3 Notulen van 14 juli 

Punt 4 De mast van het sloepje is inklapbaar. Er wordt nog een stichting 

opgericht. 

De sloep staat nu bij een werf in Middelharnis. 

Punt 10 PK in contact brengen met Angelique Herreburgh i.v.m. het dorpslein. 

Punt 11 Moet Bram Flikweert zijn i.p.v. Visser 

Punt 19 In niet alle kernen staan dezelfde plaatsborden. Onbekend hoe dit zo 

gekomen is. AME zoekt dit nog verder uit. 

 

 

 

HZ/PK 

 

AME 

4 Ingekomen en uitgaande stukken   

a) Diverse mails Kees v. Rixoort m.b.t. de Joods begraafplaats, zie punt 8 
b) Mail 15/7 gemeente m.b.t. GO Sportkaravaan (is op de website gezet) 
c) Ontvangst mail 16/7 m..t. klacht hondenpoep/ afvalbakken> brief 16 juli naar 

de gemeente gestuurd 
d) Mail 15/7 Mail Notenboom (m.b.t. bomen rondom de kerk)> HZ doorsturen 

naar de gemeente 
e) Mail 20/7 Aad m.b.t. Kern met Pit finale 5 september, zie punt 9 
f) Mail 22/6 Mail gemeente m.b.t. zomeractiviteiten (staat op de website) 
g) Mail 24/7 Mail Walraven, verzoek ansichtkaarten> FV heeft deze kaarten nog 

en wil ze toesturen> HZ adres doorgeven 
h) Offerte Bouwman reclameverspreiding> factuur is bij FV binnengekomen> 

stuurt deze naar AvdH 
i) Factuur Muurlink drukwerk nieuwsbrief> Is afgegeven bij AdvH 
j) Mail Patty v.d. Klei (PHZ) i.v.m. fonds voor cultuurparticipatie> helaas was de 

inschrijfdatum voor 31 juli 2020 
k) Mail Cathy Wesdorp m.b.t. vuilcontainers in de Winterstraat> meenemen in 

de Schouw 
l) Mail Thomas Helmer 23/7 m.b.t. project Oskar Verpoorten “Kanaal in 

Holland” 
Van de diverse schilderijen zouden de eerste drie mogelijk betrekking kunnen 
hebben op de haven van Dirksland 

m) Mail AME 3/8 i.v.m. inplannen afspraak met Sjak Franken over de 
reconstructie Schelpenpad-Boezemweg 

n) Mail SVIK 29/7 m.b.t. de gebruik van de voormalige kleuterspeelzaal voor de 
dorpsraadvergaderingen> dit zou vanaf oktober kunnen dit doorgeven aan de 
SVIK  

  

  

 

 

 

HZ 

 

 

 

HZ/PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ 

 

5 Uitslag Kunstwerk trambrug   
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De stemmen zijn geteld. Er zijn totaal 175 stemmen uitgebracht. 89 via de website 

en 86 middels de post. 

Kunstwerk A kreeg 96 stemmen, B 59 stemmen en C 20 stemmen. 

De uitslag is inmiddels doorgegeven aan de gemeente (Dianne v.d. Zande) 

Komt morgen ook al in Eilanden Nieuwe te staan! 

6 Schouw (aanpassing) 

Punt 7 Het voetpad in Korteweegje blijft problematisch! 

Punt 20 Begraafplaats, gemeente heeft deel kapotte hek weggehaald, maar 

onderhoud is slecht! 

Punt 30 Palen van de Lindbomen kunnen (nog) niet weg 

Aanvullen 

Vuilcontainers Schelpenpad en beloopbaar maken van het voetpad! 

Wegversmallingen Vroonweg. Er zijn inmiddels al een paar ongelukken gebeurd! 

  

7 Programma bezoek B&W + gemeenteraadsleden 25 september 15.00- 17.00 

Ontvangst in De Schakel 

Bezoek trambrug, joodse begraafplaats en speeltuin Onwaardsedijk 

Aandachtpunten schouw Dirksland 

Het idee van het dorpsplein presenteren 

 

 

Dorpsraad 

 

8 Onthulling infobord Joodse begraafplaats 4 september 11.00-13.00 

Brief naar genodigden gaat 5 augustus weg met aanvulling voor het parkeren. 

I.v.m. de tijd wordt een lunch georganiseerd. (voldoen aan de Joodse gewoonten) 

De binnen activiteiten  worden in De Schakel gehouden. 

Het verwijzingsbordje moet nog worden geplaatst en graag ook de heg nog 

bijsnoeien voor die tijd! 

 

HZ/KvR 

 

 

AME 

 

9 Uitreiking prijs kern met Pit op 5 september 16.00 uur 

Er wordt geprobeerd de zaal bij TBP te krijgen om online met publiek de uitreiking 

te volgen! 

  

AvdH 

 

10 Terugkoppeling ontwikkeling havenkanalen 

- Fietsparking bij ontmoetingsplaats, AME heeft een concept aanvraag 

opgesteld voor een nieuwe projectsubsidie. 

Wat kan de dorpsraad zelf bijdragen?  

Nog aanvullen met een bordje “verboden te zwemmen”. 

- Wachten is nog op de stand van zaken t.a.v. uitbreiding P4 i.v.m. het kunnen 

opheffen van de Peekaaien. (fase 2) 

- Overleg met de gemeente opstarten voor fase 3. 

 

 

 

AvdH 

 

AME 

 

AME 

 

11 Aanpassing Leefbaarheidsplan 2020 en 2021 

Verenigingen mail sturen voor de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor 

2021. Inzenddatum voor 1 oktober. 

 

HZ 

 

 

12 Video opname dorpswandeling 

Er is nog geen afspraak ingepland. 

 

KvR 

 

13 Dorpsplein 

Zie punt 3 

  

14 Speelvoorziening Nieuwe Gooye 

Nog geen update 

 

AME 

 

15 Overzicht AED 

Nog geen update  

 

AME 
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16 Ontwikkeling MFC Dirksland 

Wordt na het zomerreces weer opgestart en maakt mogelijk deel uit van andere 

nieuwbouwplannen. 

 

 

 

17 Overleg Sinterklaas intocht 

JV heeft inmiddels contact gehad en er zal een datum worden ingepland voor 

overleg. 

 

JV/HZ 

 

18 Website/ facebook 

Het stemmen via  de website verliep niet geheel naar wens. Aandachtpunt bij 

eventuele vervolg stemmingen via de website. 

  

19 Nieuwsbrief 

De nieuwe nieuwsbrief komt in november. 

Nagaan waarom niet alle bewoners de laatste nieuwsbrief niet hebben gekregen! 

 

HZ/PK/ 

KvR 

 

20 Voortgang watertoren 

Er komt deze week een artikel over de watertoren in het AD. 

De stichting is ook in gesprek met de Rotary Club van Flakkee over een bijdrage uit 

de Geo Classic. 

Binnenkort is er overleg  voor  nieuwe indiening van de subsidie bij de provincie 

voor 2021. 

 

 

 

 

AvdH 

 

21 Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt 

FV> Merkt op dat in Goedereede wel automaten zijn met poepzakjes voor de 

honden! In Dirksland nergens! 

JV>De vergaderingen van de Dorpsraad melden bij de lokale kranten en op de 

website zetten. 

De datums ook in de nieuwsbrief zetten.  

 

 

 

20 Volgende vergadering(en) 

1 september in De Schakel 

6 oktober in SVIK 

  

 

 


