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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 2 februari 2021 (MT)  

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

(DS), Julien Robijn (JR, Peter Keuker(PK), Henk Zwanenburg [HZ], Anne Marijke Ellema (EMA) 

Afwezig: Kees van Rixoort  

Leden zijn niet uitgenodigd 

1 Opening 
- Digitaal overleg via Microsoft Teams gecoördineerd door de gemeente (AME) 
- Opening door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- In april komt de gemeente naar de dorpsraad voor uitleg van de plannen van de 

havenkom, Schelpenpad en de Kaai 

 

3 Notulen 1 december 2020 
- JL vraagt AME of er al reactie is op punt 6 (zie agenda punt 10) 
- Vastgesteld en goedgekeurd 

 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 2/12 Mail AME m.b.t. Skatepark (zie agendapunt 11) 
- 2/12 Mail AME m.b.t. AED GO (gemeente gaat nog opdracht verstrekken op het plan uit 

te voeren) 
- 8/12 Mail AME m.b.t. subsidie fietsenstalling bij de steiger (afgerond) 
- 14/12 Mail Joop Visser m.b.t. bruggetje Clematis (antwoord 16/12) (doorsturen naar 

AME) 
- 18/12 Mail Kunstrijk 2021 Watertoren m.b.t. aankleding watertoren (Aad neemt 

contact op voor een afspraak) 
- 24/12 Mail Paul Tebes m.b.t. afronding werkzaamheden fietsenstalling (afgerond) 

Alleen het bordje “verboden te zwemmen” ontbreekt nog! 
- 24-12 Mail Paul Tebes m.b.t. afronding kunstwerk trambrug (afgerond) 
- 24-12 Mail AME m.b.t. plan aanlichten watertoren (overleg)/ aparte projectsubsidie  

(zie agendapunt 12) 
- 28-12 Mail Beate de Ponti m.b.t. verlichting Boezemweg ter hoogte ziekhuis zebrapad 

(AME bespreekt dit nog met de verkeerskundige) 
- 28-12 Mail gemeente ontvangstbevestiging leefbaarheidsplan 2021 (zie agendapunt 5) 
- 29-12 Mail erfgoedlijn o.a. kreek- en wandelroutes (zie agendapunt 14) 
- 4-1 Nota Oranjepop (volgens Aad zijn de nota’s 2019 en 2020 bepaald, is dit de nota 

voor 2021?) 
- 6-1 Nota fietsenstalling (AvdH) (is betaald) 
- 6-1 Nota kunstwerk trambrug (AvdH) (is betaald) 
- 4-1 Mail Jos Toes, afmelding i.v.m. verhuizing (JL heeft bedankbriefje gestuurd voor zijn 

inzet) 
- 20-1 Mail volkstuinvereniging m.b.t. financiële bijdrage 2021 (is opgenomen in leef-

baarheidsplan 2021) 
- 20-1 Mail secretaris van ASDGO (HZ reply gestuurd, verder geen activiteiten) 
- 20-1 Mail JvI m.b.t. participatieplatform (zie agenda punt 6) 
- 21-1 Aanvraag financiële bijdrage wielerronde van Dirksland (zie agendapunt 5) 
- 31-1 Mail Cathy Wesdorp (JL heeff ook telefonische contact gehad over o.a. de 

medewerking aan het dorpsplein) 
- 1-2 Mail KvR m.b.t. wandelen (favoriete ommetje) PK en Thea Maes hebben daarop 

gereageerd, zie verder agendapunt 14) 
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- 1-2 Mail Joop Visser m.b.t. bruggetje Clematis, speelvoorziening en parkeren bij de 
slager (AME speeltuin komt als alle werkzaamheden in de wijk zijn afgerond, situatie bij 
de slager nog nader bekijken/ opnemen in de schouw) 

- 1-2 Mail Anne Knöps m.b.t. wijziging email adres 
- 1-2 Mail ZHvKK m.b.t. VSB fonds m.b.t. bijdrage buurt infinitieven (HZ hun website  be-

kijken) 
- 1-12 Brief gemeente m.b.t. toekenning subsidie (leefbaarheidsplan 2021) (HZ doorstu-

ren naar Aad en Jan) 

 
HZ 
 
 
HZ 
HZ 
 
HZ 

5 Leefbaarheidsplan 2021  
Het is nog onzeker welke activiteiten in 2021 doorgaan i.v.m. de corona maatregelen. 
Oranjepop gaat op Koningsdag niet door, mogelijk komt er nog een alternatief in het 
najaar. 
We hebben 21/1 een aanvraag ontvangen voor een wielerronde 21 augustus. We bekijken 
nog of we dit in de portefeuille kunnen opnemen in 2021! Aad zal de initiatiefnemer nog 
benaderen. 

 
 
 
 
 
AvdH 

6 Participatie platvorm Samen0187 
John en Don hebben eerder aan aangeven bij het overleg dat wij onze website. 
Volgens AME komt Nicole de Vos nog een keer naar de dorpsraad voor verder uitleg. 
Moeten deze website meer zien als een burgerplatvorm en overzicht van o.a. geplande 
activiteiten op ons eiland! 

 
 
AME 

7 Onthulling kunstwerk trambrug 
Deze is voor onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. corona. Mogelijk in april? 
HZ zal nog een reactie sturen naar Jaap Reedijk i.v.m. het artikel in Groot GO! 

 
 
HZ 

8 Digitaal bijwonen van de dorpsraadvergaderingen 
John heeft diverse offertes opgevraagd en moet er nog een ontvangen. 
In de volgende vergadering daar een besluit over nemen. 

 

9 Schouw 2021  
Continu item van maken. Een ieder zijn of haar bevindingen in het dorp melden! 

Allen 

10 Voorstel voor watertappunt toeristen/ bezoeker bij de picknick tafel bij Korteweegje/ 
Boomvliet (JL) Anne Marijke zal dit bespreken. 

AME 

11 Plannen Skatebaan bij de Boezem (AME). Anne Marijke neemt contact op met de initiatief-
nemer en voorlopig het item opschuiven tot we weer fysiek mogen vergaderen. 

AME 

12 Voortgang verlichting watertoren (AME/ AvdH). Overleg is gepland op 25 februari 
Er zijn  veel vragen of de begroting en gemaakte kosten en de toekomst van de verlichting! 

AvdH, JL, 
AME, HZ 

13 Voortgang ontwikkeling Peekaaien en fase 3 havenkanaal 
Bij de geplande afspraak met de gemeente in april dit er ook bij betrekken! 

AME 

14 Dorpswandeling:  
Jos Toes (woont inmiddels niet meer in Dirksland) is door de voorzitter bedankt voor zijn 
initiatieven. 
De promotiefilm voor de dorpswandelingen kan in gang worden gezet. 
PK en KvR voor de bestaande en nieuwe wandelingen (kreken) een overzicht en promotie 
maken. 
Het streekmuseum is bezig met puzzelwandeltochten voor alle kernen en zullen ons nog 
benaderen. 

 
 
 
 
PK/ KvR 

15 Voortgang Dorpsplein 
Nogmaals email contact doorzetten van Angelique naar PK. 
PK zal presentatie van het dorpsplein doorsturen naar Kees van Dam van OVV 
PK zal een enquête opstellen en bewoners benaderen op een petitie voor het dorpsplein in 
te dienen bij de gemeente 

 
HZ 
PK 

16 Speelvoorzieningen 
Nog geen update! 
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17 Overzicht AED’s 
Onderzoek is gedaan zie inkomen stukken. Wordt nu met de uitvoering gestart. 

 

18 Ontwikkeling MFC Dirksland. Nog geen nieuws.  

19 Website/ facebook (continu item) (DS). Geen verdere ontwikkelingen  

20 Voortgang ontwikkeling watertoren (continu item).  
Er is donderdag nog overleg met de gemeente voor de nieuwe aanvraag subsidie voor de 
reparatie. Indienen voor 1 maart! 
Er is subsidie gekregen voor het maken van een website. 

 

21 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
AdvH Er is een nieuwe broodjeszaak (Achterdorp) Nog een bloemetje sturen? 
AdvH Gegevens Frits toesturen i.v.m. administratie 2020 
DS Is gestart met opleiding boekhouding 
PK Wanneer de nieuw nieuwsbrief? Focus voorlopig op april! 

 
 
HZ 
 
PK 

22  Nieuwe datum vergadering: 2 maart 
ALV verschuift voorlopig naar APRIL! 

 

 


