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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 1 september 2020 (De Schakel) 

Aanwezig bestuur:  
Jan Leenders (voorzitter), Aad van den Hoek [AH], John van Item (JvI), Don Spelt (DS), Julien Robijn  
(JR) en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag) 
 
Overige aanwezigen: 
Peter Feller, Anne Marijke Elema [AME], Kees van Rixoort (KvR), Anton Blok, Akkie Krouwel, heer & 
mevrouw Stolk, Jan Buth (JB), Thea Maas, Mimi van Loon, Jan Verboom (JV) en Frits Veringmeijer 
(FV) 
 
Afmeldingen: 
Peter Keuker (PK), Henk & Cokkie Mol, Marielle van den Berg 

1 Opening 

Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 

Er heeft zich één nieuw lid aangemeld, Marga van den Doel. 

 

3 Notulen van 4 augustus jl. 

Punt 10 Opmerking JV, ontneem de jeugd niet om in het water te springen! 

Bordje is een juridische kwestie. De gemeente wil niet aansprakelijk worden 

gesteld! 

Punt 19 Staat tweemaal niet! 

 

 

 

 

4 Ingekomen en uitgaande stukken   

-  12/8 melding nieuw lid, zie medelingen 
- 13/8 mail gegevens sinterklaas Dirksland, zie punt 15 
- 14/8 mail gemeente terugkoppeling klacht afvalbakken 

Zijn geplaatst hoek Essenlaan-Honingeter en Haveloozeweg 
Volgt nog Amber- en Iepenlaan en bij de speeltuin 

- 20/8 mail gemeente terugkoppeling bomen rondom de kerk 
De bomen zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Dirksland, die 
verzorgen ook het onderhoud. (HZ terugkoppelen vrager) 
De bomen staan op de beschermde bomenlijst.  

- 25/8 mail St. watertoren uitnodiging 5 september, zie punt 18 
- 25/8 mail ZHVVK zoeken nieuwe secretaris 

Is door gestuurd naar mede bestuursleden (geen interesse) 
- 25/8 diverse mails Chr. Zangver. Sursumcordadirksland 

Voor afhandeling zie punt 5 
- 25/8 mail Cathy Wesdorp 

O.a. armoedige blik Winterstraat en verkeersproblematiek (e.e.a. verwerkt in 
de schouw) 
Vraag m.b.t. van Willem Walraven tentoonstelling destijds in gemeentehuis. 

- 26/8 mail Oranjepop bijdrage 2021, zie punt 5 
- 28/8 mail gemeente, afspraak fase 3, zie punt 8 
- 28/8 mail gemeente, toekenning projectsubsidie, zie punt 8 
- 28/8 mail Thea Maas, rookvrije schoolpleinen & het hebben van geen 

verenigingsgebouw 
Door corona zijn er geen (betaalbare) ruimten beschikbaar voor activiteiten, 
kookclub, wandelclub .e.d. Voorheen werd gebruik gemaakt van Reginahof en 
later van de Geldershof en Vroomlande.  
Deze zijn nu niet meer beschikbaar! 
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Thea heeft 3/9 overleg met Jacqueline Tanis van St. Zijn over deze kwestie. 
Afwachten wat daar uit komt! Optie bekijken of De Schakel met gereduceerd 
tarief ingezet kan worden? 
Vraagt in de mail aandacht voor het rookvrij maken van openbare 
speelvoorzieningen in Dirksland. (aparte website) 
Dorpsraad staat positief in dit initiatief! 
AME vraagt dit na bij de gemeente  
  

NB. St. Zijn is gestopt met buurt Mindt! 

 

 

 

 

 

 

AME 

5 Leefbaarheidsplan 

Alle geplande activiteiten in 2020 zijn geschrapt. In overleg met de verenigingen 

worden alle aanvragen voor 2020 doorgezet naar 2021. 

(bestuur heeft 16/9 overleg om het plan van 2021 te concretiseren. Definitieve 

versie volgt in de volgende vergadering) 

De vraag is of de St. Bejaardenwerk volgend jaar nog bestaat i.v.m. het sluiten van 

de Geldershof. 

Navraag doen bij het bestuur Ivonne de Waal en Rinus Verbalen (Nieuw Rijssen-

burg) 

Oranjepop heeft een aanvullende aanvraag ingediend, deze zal ook meegenomen 

worden in de definitieve vaststelling. 

Extra eisen m.b.t. veiligheid (VVR) en indexering van de kosten! 

 

 

 

 

 

 

 

HZ 

 

6 Schouw  

De schouw is verwerkt in een PowerPoint presentatie en zal worden gebruikt bij 

het bezoek van de gemeente 25 september as. 

Plaatje Schelpenpad moet Kaai zijn! 

OH oude begraafplaats oppakken bij de werkzaamheden aan de Tuinstraat (AME). 

 

 

 

 

AME 

 

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 

Inloop vanaf 14.30 uur! 

 

 

 

 

8 Terugkoppeling ontwikkeling havenkanalen 

- Fietsparking bij ontmoetingsplaats 

Aanvraag is goedgekeurd onder Z-20-125002 

- Kunstwerk trambrug 

Op 9/9 is overleg ingepland met de kunstenaars. (JL en HZ hebben geen 

uitnodiging ontvangen!) 

- Overleg met de gemeente opstarten voor fase 3. 

Deze staat in de agenda op 18/9  

  

9 Leefbaarheidsplan 2021 

Zie punt 5 

 

 

 

10 Video opname dorpswandeling 

18/9 wordt de film gemaakt! 

 

 

 

11 Dorpsplein 

Geen update 

  

12 Speelvoorziening Nieuwe Gooye 

Gemeente ziet dit niet zitten bij de parkeerplaats bij de Pr. Mauritsschool! 

 

AME 
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Is wel speelveld ingepland bij de herontwikkeling van de twee landgoederen, doch 

dit is geen speeltuin! 

Nog nader onderzoek gemeente?? 

13 Overzicht AED 

Nog geen update  

 

AME 

 

14 Ontwikkeling MFC Dirksland 

Nog geen update 

 

 

 

15 Overleg Sinterklaas intocht 

JV en HZ hebben gesprek gehad met de organisatie SinterklaasDirksland. 

Dit wordt gerund door Joyce Mouthaan-De Man en Chantal van der Veer- van der 

Ende. 

De dorpsraad Herkingen draagt € 200,-- bij en de dorpsraad Dirksland heeft € 500 

toegezegd. Hiermee is het mogelijk om Amacitia in te huren bij de intocht. 

I.v.m. corona gaat ook de sinterklaas intocht waarschijnlijk dit jaar niet door! 

 

JV/HZ 

 

16 Website/ facebook 

Geen nieuws! 

  

17 Nieuwsbrief 

De nieuwe nieuwsbrief komt in november. Weer overleg met PK na zijn vakantie! 

Een item op de website zetten opdat de geïnteresseerden de nieuwbrief kunnen 

downloaden/ lezen, daar deze niet wordt bezorgd in het buitengebied! 

 

JvI 

 

18 Voortgang watertoren 

Komende zaterdag is live de toekenning van de prijs “kern met pit”te zien bij TBP! 

 

 

 

19 Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt 

HZ> Joodse begraafplaats 

De onthulling van het infobord wordt op video opgenomen door JvI en er wordt 

daarna met link op de website gezet voor geïnteresseerden. 

We verwachten tenminste 40 personen en er hebben zich 32 aangemeld voor de 

lunch. 

JB> Vraagt extra aandacht voor de verkeerssituatie Kaai- Boezemweg- West-

Havendijk en Secretarieweg. Kaai – Boezemweg voorrangsweg maken?? 

Anton> Wijst op de gevaarlijk verkeerssituatie bij de Boomvliet- Haveloozeweg 

Auto’s rijden daarna nog steeds te hard! Extra verkeer remmende maatregelen 

nemen?? 

KvR> Bij de onthulling moeten de mensen die de begraafplaats op willen een 

keppeltje dragen! Er zal op de lamshoorn worden geblazen! 

KvR> Oswald Lagendijk inventariseert namens de gemeente het mogelijk maken 

van kreken wandelingen in de verschillende dorpskernen. 

Vraagt vrijwilligers! Deze zijn gevonden bij de wandelclub (Thea Maas) 

HZ stuurt het boekje “kreken in zicht” naar Thea. 

KvR> Wijst op de staat van de infopanelen aan de kop en bij de trambrug. 

Nog nagaan wat er aan gedaan moet worden! 

Mevr. Stolk> Wijst op de problematiek van het oversteken Straatdijk – 

Schelpenpad. 

Een parkeerplaats laten vervallen zou de veiligheid ten goede komen! 

AvdH> Vraagt of bekend is wat met de Geldershof gaat gebeuren? 

Dit navragen bij Ivonne de Waal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ 

 

 

 

 

 

 

HZ 
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JR> Wijst op de problematiek van het vrachtverkeer op de ring. Kunnen i.v.m. ge-

parkeerde auto’s vaak moeilijk de bocht maken bij  de Kapoenstraat! 

JR> Problemen met de verlichting op de Ring c.q. gracht?? 

 

20 Volgende vergadering(en) 

6 oktober in de SVIK 

3 november in de SVIK 

  

 

 


