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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 9 maart 2021 (MT)  

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

(DS), Peter Keuker(PK), Henk Zwanenburg [HZ], Anne Marijke Ellema (EMA), Kees van Rixoort (KvR) 

Afwezig: Julien Robijn (JR) 

Leden zijn niet uitgenodigd 

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

Actie: 

2 Mededelingen 
- Nieuw lid Liek Meier-Kornet 
- Boekje ontvangen m.b.t. VSB fonds 
- Mail/ telefoon Jaap Reedijk n.a.v. kunstwerk bij de trambrug 
- Telefoon Joanne de Berg (PK), zie schouw punt 19 

 

3 Notulen 2 februari 2021 
Punt 4 

- AME verstuurt nog reactie namens de gemeente m.b.t bruggetje Clematis 
- AvdH neemt pas contact op met Kunstrijk als er zekerheid is over de toegekende 

subsidie 
- Bij het zebrapad op de Boezemweg komt een matrixbord boven het zebrapad  
- PK heeft Cathy Wesdorp nog niet benaderd. Gebeurt als de werkgroep wordt opge-

start 
Overige opmerkingen zijn verwerkt in deze notulen bij de agendapunten 

- Vastgesteld en goedgekeurd 

 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 5/2 Mail KvR m.b.t. ommetje, zie verder punt 14 
- 5/2 Mail Anton Blok m.b.t. Oranje pop (afgehandeld, nota is betaald) 
- 10/2 Mail Paulina/nu m.b.t. vervolgacties (niet bekend wat dit voor Dirksland betekent) 
- 12/2 Mail AME m.b.t. aanlichten watertoren, zie verder punt 12 
- 22/2 Mail PK m.b.t. Dorpsplein zie verder punt 15 
- Uitnodig Webinar NL Delta (overlaten aan de politiek) 
- 4/3 Mail Erfgoedlijn m.b.t Themafonds Erfgoedvrijwilligers (Pr. Bernard Cultuurfonds) 

Bedoeld voor educatieve projecten of apparatuur om vrijwilligers te steunen in hun 
werkzaamheden 

- 7/3 Mail Leen van Prooien m.b.t. gebruik making van VSB fonds. Dit bleek niet haalbaar 
i.v.m. termijn tussen indiening en evenement 

- 8/3 Bericht via facebook van Chris en Tilly Helbers m.b.t. honden speelplaats bij de 
groenvoorziening bij het busstation aan de Tramweg (HZ berichtje sturen dat dit een 
zaak van de gemeente is) 
Besloten is de dorpsraad van Facebook af te halen, daar dit medium te pas en te onpas 
voor zaken gebruikt wordt waar wij als dorpsraad geen boodschap aan hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 
 
 
HZ 
 
 
DS 
 

5 Parkeren centrum ziekenhuis 
Er zit nog niet veel schot in het overleg met Curamare over de uitbreiding van P4. 
Aangegeven dat de parkeerdrukte in het centrum nog onverminderd hoog is. 
Volgende week is weer ambtelijk overleg. Paul Thebes is de coördinator. 
Er op aandringen dat de tijd dringt m.b.t. de subsidie van het project de Peekaaien. 
Laat Paul ook met Patty van der Kleij (Erfgoedlijn) contact opnemen over de eventuele 
gevolgen als we de termijn van 2021 niet halen! 

 
 
 
AME 
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6 Live stream dorpsraden 
Er wordt afgezien, vanwege de kosten, om hierin te investeren. 
In geval dat we iets nodig hebben kunnen we dit ook huren. Dorpsraad Stellendam heeft 
bijvoorbeeld een geluidinstallatie. 

 

7 Lopende zaken erfgoedlijn 
Op 12 februari jl. nog een update ontvangen van de projecten 
Op 19 februari jl. uitnodiging ontvangen lancering erfgoedprojecten GO op 17 maart as. 
Eerst volgend overleg erfgoedlijn staat gepland op 7 april as. 

 

8 Leefbaarheidsplan 2021  
AdvH kijkt nog naar de financiële ruimte om de wielerronde op 21 augustus te kunnen 
honoreren. 

 
AvdH 

9 Onthulling kunstwerk trambrug 
Deze is voor onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. corona. Mogelijk in april? 

 

10 Watertappunt  
Bij de plannen van de havenkom is ook de bedoeling dat er een parkeerplaats komt voor 
fietsers en oplaadpuntkomt voor E-bikes. Kan er ook een watertappunt bij? 

 
 
AME 

11 Skatebaan bij de Boezem 
Anne Marijke neemt contact op met de moeder van de initiatiefnemer en voorlopig het 
item opschuiven tot we weer fysiek mogen vergaderen. 

 
AME 

12 Verlichting watertoren   
AME heeft nog contact gehad met Mimi.  Nog een overleg via MT inplannen! 

 
AME 

13 Peekaaien en fase 3 havenkanaal 
Zie punt 5 
Ook de aanvraag voor fase 3 o.a. subsidie aanvraag voor 1 juni as. bij de provincie moet nog 
worden opgestart. 

 
AME 

14 Dorpswandeling 
Mogelijk kunnen deze weer van de zomer plaatsvinden. PK heeft zich aangemeld als gids. 
De promotie film moet worden ingepland. 
De krekenwandeling(en) is een actie te samen met KvR, PK, Teha Maes en Ida. 
Prijsvraag beste ommetjes Dirksland (oproep via krant, website en facebook) 
De beste drie krijgen een waardebon of een geld in een enveloppe. 
E.e.a. komt in de nieuwe Nieuwsbrief. 

 
PK/ KvR 

15 Dorpsplein 
PK heeft een enquête opgesteld en inmiddels overleg gehad met bewoners. 
Ook is een brief naar de gemeente en OWW gestuurd. 
Komende donderdag komt de kerngroep “ kavel  Beatrixlaan Dirksland “ weer bij elkaar.  

 
 
PK 

16 Speelvoorzieningen 
In de planning/ aanpassing zit de Beukenlaan, Amberlaan (achter de sporthal) en Smalle 
Gooye (ter compensatie nieuwe Geldershof) 

 

17 AED’s 
Wordt nu met de uitvoering gestart. 

 

18 MFC Dirksland. 
Nog geen nieuws. 

 

19 Schouw 
Mevr. De Berg is een handtekeningen actie gestart tegen de verkeersonveiligheid van het 
Poldersweegje. Ondanks de verkeersremmende maatregel wordt er toch te hard gereden! 
AME zal dit terugkoppelen aan de gemeente. Tijdelijk maatregel een waarschuwingslicht? 

 
 
AME 

20 Website/ facebook 
Stoppen met facebook, zie punt 4 

 
DS 

21 Watertoren  
Subsidie voor de reparatie is verzonden. Uitspraak voor 1 juni! 
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Wordt verder nog gekeken naar ander mogelijkheden om geld binnen te krijgen. 

22 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
JvI> Wat te doen met de voorstellen van de matrixborden? 
Antw> We kunnen dit als dorpsraad niet bekostigen. Bedrijven laten weten dat we er geen 
gebruik van zullen maken. 
HZ> Nog overleg over enquête gemeente via MT  as. donderdag? 
Antw>  Neen, gewoon laten passeren! 
AdvH> Wie voert de kascontrole uit? 
Antw> Staat in het laatste verslag. Gewoon laten uitvoeren. ALV wordt ingepland zodra het 
fysiek mogelijk is! 
AdvH> Contributie is nog niet door alle leden betaald. 
Antw> HZ zal een reminder sturen naar de leden! 
AdvH> Er loopt een B-weg rechts van de N215 na de rotonde aan de Staakweg. Deze wordt 
middels een obstakel geblokkeerd bij de boerderij en Oranjehof camping. 
Is dit terecht? Waarom mogen we daar niet langs? Navraag doen bij de gemeente! 
KvR> Nieuwsbrief komt uit op 13 april as. Wil nog een artikel opnemen over de Peekaaien! 
JL> Post van KvK komt nog steeds binnen bij Gelein! 
Antw> HZ zal dit met KvK regelen! 

 
 
JvI 
 
 
 
 
 
 
HZ 
 
AME 

23  Nieuwe datum vergadering: 6 april 
ALV verschuift voorlopig nog naar een latere datum! 

 

 


