Dorpsraad Dirksland
Vergaderdatum: 1 december 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)
Afwezig Henk Zwanenburg [HZ]
Overige aanwezigen: Kees van Rixoort (KvR), Anne Marijke Ellema (EMA)
Leden zijn niet uitgenodigd
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Opening
- Door de voorzitter
Mededelingen
- Fotoś van havenkanaal rond gegaan
Notulen 6 oktober 2020
- Vastgesteld en goedgekeurd
Ingekomen en uitgaande stukken
- 11/10 Mail Fam. Mol m.b.t. de verkeersveiligheid (e.e.a. al verwerkt in de laatste
schouw) Verwerkt
- 22/11 Mail Paul Lodder actie bij oud jaar vuurkorf te plaatsen op diverse plaatsen
i.p.v. vuurwerk. De dorpsraad staat niet achter het voorstel omdat dit leidt tot
samenscholing. De heer Lodder beantwoorden met de verwijzing naar de
gemeente.
- 10/11 Mail gemeente m.b.t. subsidieregeling voor gemeentelijke accommodaties
Verenigingen kunnen bij de gemeente de aanvraag doen.
- 12/11 Mail AME over het aanlichten van de watertoren ( + diverse mailtjes van
Mimi van Loon). De verlichting wordt eind deze week afgerond.
- 30/10 Mail Paul Tebes opdracht verstrekking aan GKB voor de aanleg van de
fietsenstalling bij de ontmoetingsplek. opdracht gegeven.
- 30/10 Mail Dianne van de Zande m.b.t. onthulling kunstwerk 17 december as. (zie
punt 8) Jan Leenders is de afgevaardigde van de Dorpsraad
- 29/9 Toekenning projectsubsidie fietsenstallingmail geld inmiddels gestort
- 27/10 Rekening Muurlink (drukwerk nieuwsbrief) Betaald
- 5/11 Rekening Bouwman (verspreiding nieuwsbrief) Betaald
- 25/11 Toekenning projectsubsidie verlichting watertoren. Geld ontvangen en
betaald
- 24/11 Twee brochures van de ZHVKK “samenwerken bewoners initiatieven” en “de
nieuwe omgevingswet. Is ter kennisgeving aangenomen
- 23/11 Mail Paulina.nu deelnemen webinar 25 november jl. Is verplaatst naar 2
december maar zal door niemand worden deelgenomen.
Leefbaarheidsplan 2021
Opmerkingen AME Definitieve vaststelling ondersteuning activiteiten in 2021
Zal in klein comité van de dorpsraad worden aangepast.
Voorstel voor watertappunt toeristen/ bezoeker bij de picknick tafel bij Korteweegje/
Boomvliet (JL) AnneMarijke verneemt naar de mogelijkheden
Plannen Skatebaan bij de Boezem (AME). AnneMarijke heeft van de initiatiefnemer een
presentatie ontvangen en zal deze naar het bestuur zenden. In de vergadering van januari
2021 zal dit verder worden besproken.
Onthulling kunstwerk trambrug 17 december as. (Corona maatregelen) Zoals eerder is
vermeld is daar alleen Jan Leenders namens de dorpsraad aanwezig.
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Voortgang verlichting watertoren (AME/ AvdH). Zoals eerder vermeld zal de verlichting
deze week worden gerealiseerd. Aad van den Hoek zal de definitieve in gebruik name
namens de Dorpsraad en Stichting Watertoren Dirksland aanwezig zijn.
Bijwonen dorpsraad vergaderingen via “live stream” en de aanschaf van de apparatuur
daarvoor (toelichting JvI) De huidige installatie voldoet niet. John zal hiervoor een offerte
opvragen en het bestuur toelichten. Er zal dan projectsubsidie bij de gemeente worden
gevraagd
Dorpswandeling: Deze kan voorlopig niet doorgaan vanwege Corona en vanwege het op
handde zijnde bespreking met de rondleider over het bord bij joodse begraafplaats.
Voortgang plannen dorpsplein Dirksland. Tijdens de middagsessie over het gemeentelijk
vastgoed op 2 december zal dit worden voorgelegd. Tijdens de volgende vergadering
mogelijk duidelijkheid.
Ideeën speelvoorziening Nieuwe Gooye (onderzoek gemeente). Afwachten
Overzicht AED’s? (onderzoek gemeente?) De gemeente gaat in kaart brengen waar de AED
aanwezig zijn en zo nodig aanvullen zodat binnen 6 minuten een AED bereikbaar is. De
bestaande AED’s zullen in beheer en onderhoud komen van de gemeente.
Ontwikkeling MFC Dirksland (afspraak staat in de planning). Wordt opgegeven.
Website/ facebook (continu item) (DS). Geen verdere ontwikkelingen
Voortgang ontwikkeling watertoren (continu item). Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een
subsidie toegezegd aan de St Watertoren van € 4800,- voor het ontwikkelen van een
nieuwe website. 10 december zal dit worden bevestigd. Er is een principeverzoek verstuurd
naar de gemeente voor het aanvragen van subsidie van de provincie.
Rondvraag:
Kees van Rixoord gaf aan dat er een Kreekwandelroute zal worden opgezet.
O.l.v. Kees, Peter Keuker,Thea Maas,Ina ?, Oswald Lagendijk. Het wordt wel uitgesteld naar
het voorjaar
Nieuwe datum vergadering: 5 januari 2021.
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