
Werkzaamheden N215
In de Nieuwsbrief van november schreven wij dat alle 
werkzaamheden aan de N215 zouden worden afgerond 
voor de jaarwisseling. Wat de situatie rond Dirksland betreft, 
klopt dit wel. De Oosthavendijk en de Westhavendijk zijn nu 
verbonden door een prachtige brug. Hierdoor kan het land-
bouwverkeer tussen Melissant, Dirksland en Sommelsdijk ge-
bruik maken van de parallelweg. Ook fietsers en wandelaars 
maken veelvuldig gebruik van deze route. Waar nog wel veel 
werk aan de winkel is, is de aansluiting op Melissant bij de 
rotonde Noorddijk. Ook de fietsverbinding bij de Noorddijk is 
nog niet gereed. Volgens de provincie ligt de oorzaak bij de 
vorige aannemer. Door omstandigheden heeft de firma Heij-
mans de afronding voor zijn rekening genomen. 

Hondenpoep
Hondenpoep staat in de ergernis-
sen top-tien. Hondenuitwerpselen 
bevatten zoönosen, ziekten die 
kunnen worden overgedragen 
van dier op mens. In januari 2021 
heeft de gemeente besloten extra 
afvalbakken met poepzakjes dis-
pensers aan te schaffen. Nu reeds 
heeft de Dienst Gemeentewerken 
in de nabijheid van verschillende 
honden-uitlaatstroken van deze afvalbakken met dispen- 
sers geplaatst. Hopelijk gaan al onze hondenbezitters hier 
gebruik van maken.

Project Dorpsplein Dirksland
Op initiatief van de dorpsraad is een groep van 19 omwonenden van het kavel Beatrixlaan 
13 gestart met planontwikkeling voor een dorpsplein. Van de 30 adressen, die wij benaderd 
hebben, denken nu 19 mensen actief mee over de invulling van de vrijgekomen gronden 
van de voormalige openbare basisschool De Inktvis. Vanwege Corona was het moeilijk om 
als werkgroep met elkaar in overleg te gaan. Aanvankelijk verliepen de contacten uitsluitend 
via e-mail, maar op 8 maart is een eerste online-overleg gestart. 
Volgens de dorpsraad biedt deze vrijgekomen ruimte plaats aan een plein, een markt, een 
park, een speeltuin, parkeerruimte, evenementen of een combinatie daarvan. Een bewoner 
noemde zelfs een muziektent. Met de omwonenden is ook gesproken over een gedeeltelijke 
bebouwing, in combinatie met een park. In het kader van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ 

zou deze locatie kunnen dienen als ruilmiddel voor woningbouw op een andere plaats. Bij de besprekingen worden ook de 
bejaardenwoningen, de garageboxen en De Schakel meegenomen. De bejaardenwoningen staan reeds jaren in de plan-
ning voor sloop, de garageboxen zien er niet uit en De Schakel staat bij de gemeente al jaren ter discussie. De plannen van 
de dorpsraad zijn reeds kenbaar gemaakt bij de eigenaren van de grond: de gemeente Goeree-Overflakkee en woningcor-
poratie Oost West Wonen. Inmiddels is door de omwonenden een kerngroep opgericht, bestaande uit Marieke Bax, Marjan 
de Jong, Margaret de Geus, Rik van Pelt, Arjan Huizer en Peter Keuker. Hopelijk kan deze kerngroep spoedig in gesprek 
komen met de gemeente en met Oost West Wonen.
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Wie heeft er goede ideeën? 
In onze nieuwsbrieven besteden wij regelmatig aandacht aan 
ons leefbaarheidsplan. Mede dankzij het goed meedenken 
van inwoners van Dirksland zijn er mooie ideeën ten uitvoer 
gebracht. Te denken valt aan: het speeltuintje in Kralingen, de 
ontmoetingsplek in de haven, de hanging baskets in de Voor-
straat, het kunstwerk bij de trambrug, de informatieborden bij 
de haven en de dorpswandelingen. 
In het leefbaarheidsplan worden initiatieven beloond, die ten 
goede komen aan de burgers van Dirksland. Te denken valt 
aan: Oranjepop, de feestverlichting tijdens Koningsdag, de 
kofferbakmarkt, sport- en speldagen, kerstactiviteiten, de Sin-
terklaasintocht, de slootjesdag en jubilea van verenigingen. 
Helaas gooide corona roet in het eten en moesten activiteiten 
worden doorgeschoven naar een volgend jaar. 

Facelift haven krijgt vorm
Een ontmoetingsplaats, een gerestaureerde trambrug, een 
kunstwerk dat herinnert aan het RTM-verleden, nieuwe infor-
matieborden. Aan de haven van Dirksland is al het een en 
ander gerealiseerd. En er staat nog meer op stapel.
Veel heeft Dirksland te danken aan de erfgoedlijn Goeree- 
Overflakkee, een initiatief van de provincie Zuid-Holland. 
Er zijn er in totaal zeven, waaronder de Limes (noord-
grens Romeinse rijk), de Oude Hollandse Waterlinie en de           
Alantikwall. Thema van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is 
het leven en overleven met water. 
De provincie maakt het via de erfgoedlijn mogelijk om erf-
goed te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze 
geschiedenis. Zo blijft het erfgoed behouden voor de toe-
komst. Dat doet de provincie niet alleen, maar in samen- 
werking met ondernemers, de gemeente, Eilandmarketing 
Goeree-Overflakkee, het waterschap, Erfgoedhuis Zuid-Hol-
land, musea en dorpsraden, waaronder die van Dirksland, 
en vele vrijwilligers. 
De provincie ondersteunt de erfgoedprojecten onder meer 
met subsidie. Ook andere partijen, zoals de gemeente en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, dragen financieel bij of zet-
ten zich vrijwillig in om projecten te realiseren. 
Aan de haven van Dirksland is in 2019 een ontmoetings- 
plaats gerealiseerd. Deze voorziet duidelijk in een behoefte. 
Reden waarom het recent mogelijk is gemaakt om fietsen te 
parkeren. De fietsenstalling staat ter hoogte van de trap naar 
de ontmoetingsplaats aan de Oosthavendijk. 
Iets verderop aan de Oosthavendijk, bij de gerestaureerde 
trambrug, is eind vorig jaar een kunstwerk geplaatst. Het 
kunstwerk, gemaakt door Jaap Reedijk en de gebroeders 
Maarten en Wim de Roon, is een herinnering aan het legen- 
darische RTM-voertuig M67. Het stalen kunstwerk bevat een 
bankje om even te zitten en vormt tevens een informatiepunt 
over de geschiedenis van de RTM op Goeree-Overflakkee, 
met name over het Dirkslandse gedeelte van de tramlijn. De 
M67 is in de donkere uren verlicht. 
Vanwege corona was een feestelijke onthulling tot op 
heden niet mogelijk. Het is de bedoeling dat die alsnog gaat 

plaatsvinden als de beperkende maatregelen achter de rug 
zijn.
Bij de totstandkoming van het kunstwerk was de dorps-
raad nauw betrokken. Datzelfde geldt voor de inwoners van 
Dirksland, die gebruik maakten van de mogelijkheid om te 
kiezen uit één van de drie voorgedragen kunstwerken. De 
meerderheid koos voor de M67.

Peekaaien
Er staat nog meer op stapel aan de haven van Dirksland. 
Zo is er het plan om, eveneens in het kader van de erf-
goedlijn Goeree-Overflakkee, de peekaaien een ander 
aanzien te geven. De kade aan de Oosthavendijk krijgt een 
recreatieve functie, terwijl het talud aan de overkant een 
bedekking van gras krijgt.
Momenteel zijn de peekaaien nog in gebruik als parkeer-
plaats. Uitbreiding van parkeerplaats P4 aan de Mozart-  
singel is nodig voordat de kades een nieuwe bestemming 
krijgen. Over het parkeren is overleg gaande tussen de 
gemeente en CuraMare. Ook is er overleg over de verdere 
aanpak van de haven, het Schelpenpad et cetera. 

Nieuwe borden
Aan de haven zijn twee 
informatieborden ver-
nieuwd. Op de kop van 
de haven staat een bord 
met informatie over de 
geschiedenis van de 
haven en het havenka-
naal. Niet ver van de 
M67 vertelt een infor-
matiebord het historische 
verhaal van de trambrug. 
Aan de overzijde van de 
Oosthavendijk is vorig 
jaar september een infor-
matiebord onthuld over 
de Joodse begraafplaats.

Op dit moment is de dorpsraad actief betrokken bij ontwik-
kelingen rond het havenkanaal en de peekaaien. Eerder zijn 
ook al genoemd de gesprekken met de gemeente over de 
toekomst van de Victoriahallen, De Gooije en De Schakel en 
niet te vergeten de ideeën voor een dorpsplein. Een volgend 
project is de reconstructie van de Kaai en het Schelpenpad. 
In deze Nieuwsbrief nodigen wij u uit om mee te denken over 
nieuwe initiatieven. Voorwaarde is wel, dat de ideeën ten 
goede komen aan de bevolking van Dirksland, aan de groei 
en bloei van ons dorp. In onze jaarlijkse ‘Schouw’ nemen wij 
ook knellende verkeerssituaties op, met daarbij de mogelijke 
oplossingen. Indien u op- of aanmerkingen heeft over onge-
wenste toestanden, dan stellen wij het zeer op prijs als u ook 
met eventuele oplossingen komt. U kunt in ieder geval met 
uw ideeën terecht op: secretaris@dorpsraaddirksland.nl



Watertoren
De watertoren van Dirksland is een markant oriëntatie-
punt op ons eiland. Vanuit de polders en vanaf Nieuwe-
Tonge is hij goed te zien. Als watertoren doet hij al de-
cennia geen dienst meer. In 1940 werd de watertoren 
van Dirksland, samen met die van Zuidzijde, in gebruik 
genomen. Die twee torens verzorgden toen de hele wa-
tervoorziening van
Goeree-Overflakkee. Thans wordt de watertoren ge-
bruikt als zendmast voor moderne telecommunicatie. De 
Dirkslandse watertoren is Rijksmonument en vertegen-
woordigt een grote cultuurhistorische en architecto-    
nische waarde. 
Toen in 2018 een aantal oer-Dirkslanders duidelijk werd 
dat de watertoren nauwelijks toekomst had en niet in de 
plannen van de gemeente voorkwam, hebben Aad van 
den Hoek, Jan van Loo en Jan Buth de koppen bij elkaar 
gestoken en de Stichting Watertoren Dirksland opgericht. 
Samen met architect Joop Bensdorp, erfgoedadviseur 
Catelijne Hoogeboom en financieel-adviseur Jan Tiele-
man is een sterk team geformeerd, dat in nauwe samen-
werking met de gemeente tot een mooi plan is gekomen.
Het streven is de watertoren een nieuwe toekomst te 
bieden. De stichting stelt zich ten doel de watertoren te 
behouden, te beheren, te (laten) exploiteren en activitei-
ten te ontwikkelen in het sociale, culturele en recreatieve 
domein voor de bevolking van Goeree-Overflakkee, in 
het bijzonder voor het dorp Dirksland, en toeristen, met 
behoud van de historische waarden. 
Er is een businessplan opgesteld, waarin opgenomen: 
de conditie van het gebouw, een onderhoudsplan, moge- 
lijkheden voor toekomstige gebruikers en financierings-  
mogelijkheden. De stichting ziet mogelijkheden voor ho-
reca, een klimhal, expositieruimte, een ontmoetingsplek 
of startplek voor fietsers, een uitkijktoren, vergaderruimte 
en een informatiecentrum. Allereerst is groot onderhoud 
aan de toren dringend gewenst. De restauratie is begroot 
op € 425.000,-. De gemeente heeft hiervoor € 325.000,- 
gereserveerd. Voor de overige kosten is een aanvraag 

gedaan bij de provincie. Voor eventuele aanpassingen 
zoals een extra trap wordt nog eens € 300.000,- begroot. 
Het is van belang dat eerst de toren wordt gerestau-
reerd om de volgende stappen te kunnen zetten. Voor 
de overige voorzieningen, zoals een paviljoen, is alleen 
al € 800.000,- nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee 
kan als eigenaar niet alleen opdraaien voor deze grote 
bedragen. De stichting spant zich daarom in om fondsen 
te werven via subsidieregelingen, fondsen, bedrijven, 
crowdfunding en loterijen. Onlangs kreeg de stichting 
een kleine subsidie voor ver- lichting van de watertoren, 
hetgeen erg in de smaak viel bij de bevolking. Wanneer 
de subsidie van de provincie medio 2021 wordt toege-
kend kan het plan worden uitgevoerd.  

Multifunctioneel Centrum
Door de herindeling van de vier gemeenten kwam er een 
uitgebreid scala aan bebouwd en onbebouwd vastgoed in 
beheer van de gemeente Goeree-Overflakkee. Er moest 
een extern bureau aan te pas komen om een wirwar aan 
beheersvormen, regels en afspraken te ontrafelen. 
En nog steeds bestaan er verschillen in gebruik, in huurprij- 
zen en in onderhoud. Er is ook sprake van leegstand; denk 
maar aan de voormalige gemeentehuizen in Dirksland en 
Oude-Tonge. Het gemiddelde gebruik van de sportzalen 
was slechts 42 procent en de bezettingsgraad van ver- 
enigingsgebouwen 14 procent. 
Om aan al die verschillen een einde te maken werd in 
2014 door de gemeenteraad de Nota Gemeentelijk Vast-
goed vastgesteld. Men begon met de harmonisatie van de 
sportaccommodaties, maar alleen al daarbij struikelden de 
partijen over elkaar. Om niet weer in een rijstebrijberg te 
geraken, besloot de gemeente voor een kleine overzichte- 
lijke aanpak. Dirksland werd als pilot gekozen voor het har-
moniseren en herschikken van gemeentelijke gebouwen 
en accommodaties. De gemeente ging in gesprek met de 
verenigingen en andere stakeholders. 
Uit een inventarisatie bleek al snel dat er iets moest ge-
beuren met De Schakel, de Victoriahallen en De Gooije. 
Met de dorpsraad, de SVIK en aanvankelijk ook DVV’09 
ging de gemeente verder in een traject dat moet leiden tot 

een multifunctioneel centrum op de plaats van sportcom-
plex De Gooije. Meegenomen in die gesprekken zijn de 
plannen voor vervanging van de zwembaden bij De Staver 
en De Gooije.
Het multifunctionele centrum zal plaats moeten bieden 
voor allerlei sportactiviteiten, schoolgymnastiek, buurtacti-
viteiten, vergaderingen, tentoonstellingen, verenigingsac-
tiviteiten en uitvoeringen. De Gooije zal dan in een andere 
en grotere jas gestoken moeten worden. Op de vrijge-
komen ruimte van de Victoriahallen kan plaats gemaakt 
worden voor woningbouw.

Wat is uw favoriete ommetje?
Wandelen is populair in coronatijden. Er zijn zelfs apps, zoals van de Hartstichting, om het bewegen in 
de buitenruimte te stimuleren. Een wandeling maken is immers een bezigheid die goed is voor je lijf én, 
volgens neuropsycholoog Erik Scherder, je hersens. Bovendien geeft het in tijden van beperkte mogelijk-
heden structuur aan de dag: even een frisse neus halen na een paar uur achter het beeldscherm. Vooral 
korte wandelingen van huis uit zijn erg populair.
De dorpsraad van Dirksland is benieuwd naar uw favoriete ommetje. U kunt uw ommetje inzenden via de 
website van de dorpsraad. 
Vermeld in ieder geval de route, bijvoorbeeld door middel van een screenshot, een tekening op een 
kaartje of uitgeschreven in een rijtje straatnamen. Vermeld daarnaast de reden waarom dat zo’n fijne route 

is om te lopen. En eventueel 
suggesties om de route te 
verbeteren. Inzenden kan tot 
30 april 2021.
Er valt ook wat te verdie-
nen. Want de dorpsraad stelt 
waardebonnen van 25, 15 en
10 euro beschikbaar voor 
de drie leukste inzendingen. 
Bovendien vermeldt de dorps-
raad de winnende ommetjes 
in de nieuwsbrief die komend 
najaar verschijnt. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat 
u met uw favoriete ommetje 
andere Dirkslanders in bewe-
ging brengt…

Komen er weer dorpswandelingen?
Vorig jaar konden de dorpswandelingen vanwege corona 
niet doorgaan. Het is de vraag of ze in 2021 wel mogelijk 
zijn. Zodra de overheid de coronamaatregelen terugdraait 
en het verantwoord is om weer van start te gaan, komen 
er weer wandelingen onder leiding van een gids. Houd de 
website van de dorpsraad in de gaten!

Doel van de dorpswandelingen is mensen kennis te laten 
maken met de geschiedenis van Dirksland. Dit aan de hand 
van wat er nog zichtbaar is in het dorp. De dorpsraad is in 
2016 begonnen met de wandelingen. Dat was in het kader 
van de viering van 600 jaar Dirksland. Jos Toes, die vanaf 
die tijd wandelgids was, is ermee gestopt. De dorpsraad 
bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. 

Dorpsraad stopt met Facebook
Facebook kan een handig en prettig 
communicatiemiddel zijn. Vandaar dat 
de dorpsraad enige jaren geleden de 
stap zette om een facebookpagina te 
openen. Tegelijkertijd lijkt Facebook 
zich te ontwikkelen tot hét medium 

om ongezouten en vaak anoniem meningen te verkondi-
gen, om nog maar te zwijgen over regelrechte ‘bagger’. 
Omdat Facebook te pas en te onpas wordt gebruikt, heeft 
de dorpsraad recent besloten om de facebookpagina te 
sluiten. 
De digitale communicatie verloopt nu uitsluitend via de 
website www.dorpraaddirksland.nl.  


