Dorpsraad Dirksland
Vergaderdatum: 6 september 2020 (De SVIK)
Aanwezig bestuur:
Jan Leenders (voorzitter), Aad van den Hoek [AH], John van Item (JvI), Don Spelt (DS), Julien Robijn
(JR, Peter Keuker(PK) en Henk Zwanenburg [HZ] (verslag)
Overige aanwezigen:
Kees van Rixoort (KvR), Anton Blok, Jan Buth (JB), Thea Maas, Mimi en Douwe van Loon, Jan
Verboom (JV), Koos Mastenbroek en Jan van Gorp (gedeeltelijk)
Afmeldingen:
Henk & Cokkie Mol, Marielle van den Berg, Anne Marijke Ellema en Frits Veringmeijer
1
Opening
Door de voorzitter
2

Mededelingen
Er hebben zich drie nieuw leden aangemeld. (nu totaal 100 leden!)

3

Presentatie Paulina.nu door Jan van Gorp (communicatie)
Door Jan wordt uitleg gegeven waar de stichting mee bezig is!
In het algemeen en dagelijks bestuur zitten o.a. mensen van Curamare.
De stichting is in 2017 opgericht en wordt mede gefinancierd door de gemeente.
Er wordt samengewerkt met o.a. het ziekenhuis, huisartsen, zorgverzekeraars e.d.
Voor activiteiten zie verder de website paulina.nu.
Op 28 november as. is er een Webinar voor iedereen die te maken heeft met
langer thuis wonen.

4

Aanvulling havenkanaal Dirksland door Koos Mastenbroek
In het rapport van Meurs (2019) over de historie van het havenkanaal ontbreekt
de kade van de oude haven entree aan het Haringvliet. (foto wordt nog verstrekt)
Rapport van Meurs nog toezenden PK, JV en JB!

5

Notulen van 1 september jl.
Punt 5 Moet zijn Rinus van Balen i.p.v. Verbalen! Actie JL i.p.v. HZ!
Punt 15 Actie moet JL zijn i.p.v. JV!
Punt 19 Rondvraag Boezembocht. Geen voorrangsweg!

6

Ingekomen en uitgaande stukken
 25/8 brief gemeente bevestiging aanvraag kerngebonden subsidie (via Gelein)
Adreswijziging is inmiddels aan deze afdeling van de gemeente doorgegeven
 5/9 email Ruud Bouwman over gebruik van de Oude Bieb
Is bekend bij Thea Maes, maar men is nu met de SVIK tot overeenstemming
gekomen
 13/9 email Mimi van Loon Tanis m.bt. welkom in Dirksland (JL)
Helaas mag de gemeente uit privacy geen adressen van nieuwe bewoners
doorgegeven aan verenigingen e.d., dus nieuwe bewoners moet zelf het
initiatief nemen. De dorpsraad staat overigens wel in de gemeentegids!
 14/9 email over het niet doorgaan van Sinterklaastochten
Is nog niet bekend of er nog andere initiatieven zullen plaatsvinden
 19/9 email erfgoedlijn opmerking over de erfgoedpaspoorten
Wordt gecorrigeerd in de nieuwsbrief van november
 22/9 email uitnodiging netwerkbijeenkomst 5 oktober “week tegen de
eenzaamheid” (JL)
Zie punt 12

Actie:

HZ
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23/9 email gemeente m.b.t. een skatepark (komt op de agenda in november)
1/10 emal Jan Oomkens (voorzitter dorpsraad Stellendam) is door Henk van
Oostenbrugge bijgepraat over lopende en toekomstige projecten
 2/10 brief gemeente m.b.t. hondenpoep en snoei bomen kerkring
Is in afhandeling van het college
Leefbaarheidsplan
Plan voor 2021 is bijgewerkt. In principe kunnen nog aanvragen worden ingediend
voor 1 november as.
Terugkoppeling onthulling infobord Joodse begraafplaats 4 september jl.
Is prima verlopen en hebben van diverse bezoekers positieve reactie ontvangen.
Helaas is de film nog niet af door problemen met het omgevingsgeluid. Er wordt
nog gewerkt aan een modus om de teksten van de diverse sprekers er nog in te
verwerken. Ook hier is nog het wachten op reactie van Jan Both en Eduard
Huisman. KvR stuurt de tekst van Peter Feller door naar JvI.
Bezoek gemeenteraadsleden 25 september jl.
Is aandacht gegeven aan de leefbaarheidszaken (Schouw) en de wens voor een
dorpsplein op de plaats van De Inktvis, bejaardenwoningen en De Schakel.
Vanwege het slechte weer is het bezoek beperkt tot de trambrug en joodse
begraafplaats.
Door Rien van de Boom (SGP fractie) is het e.e.a. op film/ foto’s vastgelegd. Dit
kan op de website worden gezet. Dit geldt ook voor de presentatie van het
dorpsplein!

HZ/ KvR

JvI/ PK

Terugkoppeling overleg gemeente 18 september jl. m.b.t. ontwikkeling
havenkom/ kanaal (JL + HZ)
- Start voor fase 3 o.a. ontwikkeling Jaagpad
- Her constructie van het Schelpenpad en de Kaai (vangrail/ trottoir)
- Aanpak Peekaaien (fase 2)
Terugkoppeling overleg gemeente 2 oktober jl. m.b.t. het kunstwerk van de
trambrug
JL en HZ waren naar het gemeentehuis gegaan, echter men had de vergadering
zonder mede weten digitaal gedaan!
Het kunstwerk komt op een betonnen plaat. (totaal gewicht inclusief kunstwerk
komt op ca. 300 kg)
De verlichting wordt verzorgd door Citytec
Het kunstwerk wordt 30 november geplaatst.
Op dit moment wordt volop aan het kunstwerk gewerkt bij de firma De Roon,
Nijverheidsweg in Middelharnis. Bezoek tussendoor is mogelijk!
Terugkoppeling netwerkbijeenkomst “week van de eenzaamheid” (JL en JV)
Een acteur heeft een monoloog gehouden over de eenzaamheid!
Info door Jacqueline Tanis St. Zijn a.d.h.v. stellingen.
Zo’n 40% is eenzaam en 10% is cronisch!
Er is tasje met tools aangereikt hoe je de eenzaamheidsproblematiek kan
aanpakken!
Er zijn al activiteiten waar men zich nu kan aansluiten ( allemaal in de SVIK)\
Koffiemiddag elke dinsdag
Ochtendwandeling elke woensdag
Jeu de Boule elke donderdagmiddag
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Dorpsvergadering via live stream bijwonen
I.v.m. de tijd doorschuiven naar de volgende vergadering.

14

Dorpswandeling
Nog gesprek met Jos Toes in plannen over de toekomst.

JL

Dorpsplein
Actie opstarten om bewoners aan de Ring en Beatrixlaan erbij te betrekken.

PK

Speelvoorziening Nieuwe Gooye/ Bruggen naar Clematis en Essenlaan
Nog nader onderzoek gemeente??

AME

Overzicht AED
Nog geen update

AME

Ontwikkeling MFC Dirksland
Nog geen update, er gaan wel geluiden dat dit voor 2025 gerealiseerd zal zijn!

Gemeente

15
16
17
18
19

Website/ facebook
Geen nieuws!

20

Nieuwsbrief
De nieuwe nieuwsbrief komt in november. (17/11)

21

Voortgang watertoren
Er is overleg geweest met de Provincie. Er komt minder geld ter beschikking voor
de restauratie! Alternatieven opstarten, zoals Growdfunding en Prins Benard
fonds.
Ook en professionele website opzetten.

22

20

Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt
AdvH> Rekening lunch Joodsebegraagplaats is betaald
AdvH> Kennelijk is adres bij Kvk niet gewijzigd! (HZ controleren)
Mimi> Waarom geen kerstboom in Dirksland
Antw.> Is weleens aan gedacht, maar moeilijk realiseerbaar i.v.m. locatie en
brandstichting.
JB> Komt nog terug over ideeën m.b.t. de verkeersproblematiek van de
Westhavenkade en de Boezem/ Kaai.

PK + KvR

AvdH/ JvI

HZ

Volgende vergadering(en)
3 november in de SVIK
1 december in de SVIK
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