
 
 
Agenda reguliere vergadering Dorpsraad 
 
Datum  : Dinsdag 1 december 2020 
Aanvang : 19.30 uur 
Plaats  : De SVIK in Dirksland 

 
1. Opening 
2. Mededelingen  

- Koos Mastenbroek heeft foto’s afgegeven van het havenkanaal aan de Haringvlietzijde 
- Er zijn diverse filmpjes gemaakt (You Tube) over de Sint 
- Secretaris afwezig i.v.m. quarantaine mogelijke corona besmetting 
- Geen leden aanwezig i.v.m. de corona maatregelen 

3. Notulen vergadering Dorpsraad 6 oktober 2020 
4. Ingekomen en uitgaande stukken; 

- 11/10 Mail Fam. Mol m.b.t. de verkeersveiligheid (e.e.a. al verwerkt in de laatste 
schouw) 

- 22/11 Mail Paul Lodder actie bij oud jaar vuurkorf te plaatsen op diverse plaatsen i.p.v. 
vuurwerk 

- 10/11 Mail gemeente m.b.t. subsidie regeling voor gemeentelijke accommodaties 
- 12/11 Mail AME over het aanlichten van de watertoren ( + diverse mailtjes van Mimi van 

Loon) 
- 30/10 Mail Paul Tebes opdracht verstrekking aan GKB voor de aanleg van de 

fietsenstalling bij de ontmoetingsplek 
- 30/10 Mail Dianne van de Zande m.b.t. onthulling kunstwerk 17 december as. (zie punt 

8) 
- 29/9 Toekenning project subsidie fietsenstallingmail  
- 27/10 Rekening Muurlink (drukwerk nieuwsbrief)  
- 5/11 Rekening Bouwman (verspreiding nieuwsbrief) 
- 25/11 Toekenning projectsubsidie verlichting watertoren 
- 24/11 Twee brochures van de ZHVKK “samenwerken bewoners initiatieven” en “de 

nieuwe omgevingswet 
- 23/11 Mail Paulina.nu deelnemen webinar 25 november jl. 

5. Leefbaarheidsplan 2021 
Opmerkingen AME 
Definitieve vaststelling ondersteuning activiteiten in 2021 

6. Voorstel voor watertappunt toeristen/ bezoeker bij de picknick tafel bij Korteweegje/ 
Boomvliet (JL) 

7. Plannen Skatebaan bij de Boezem (AME) 
8. Onthulling kunstwerk trambrug 17 december as. (corona maatregelen) 
9. Voortgang verlichting watertoren (AME/ AvdH) 
10. Bijwonen dorpsraad vergaderingen via “live stream” en de aanschaf van de apparatuur 

daarvoor (toelichting JvI) 
 
Continue items 
11. Dorpswandeling 
12. Voortgang plannen dorpsplein Dirksland  
13. Ideeën speelvoorziening Nieuwe Gooye (onderzoek gemeente) 
14. Overzicht AED’s? (onderzoek gemeente?) 



15. Ontwikkeling MFC Dirksland (afspraak staat in de planning) 
16. Website/ facebook (continu item) (DS) 
17. Voortgang ontwikkeling watertoren (continu item) 
18. Rondvraag c.q. wat verder ter tafel komt 
19. Datum volgende vergadering: 5 januari 2021? 

 
 


