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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 13 april 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) 

en Sjak Franken (gemeente) 

Afwezig: Julien Robijn (JR) 

Leden zijn niet uitgenodigd 

1 Opening 
- Digitaal overleg via Microsoft Teams  
- Opening door de voorzitter 
- Punt 9 wordt na punt 3 behandeld 

Actie: 

2 Mededelingen 
- 11 maart jl. hebben JL en HZ meegewerkt aan onderzoek functioneren gemeente. 

Rapport wordt in mei verwacht. 
- Nog geen ALV i.v.m. corona 

 

3 Notulen 9 maart 2021 
Punt 5 Paul is Tebes en niet Thebes! 
Punt 15 Is geen enquête maar persoonlijk benadering personen 
Punt 19 Is Jan de Berg en niet mevrouw! Gemeente nogmaals benaderen! 
Punt 21 Uitspraak wordt verwacht in juni en niet op 1 juni! 
Punt 22 De B-weg naast de N215 naar Oranjehof camping komt volgens kadaster uit op een 
eigen weg. Daarom staat er aan het begin een bord doodlopende weg. 
AvdH geeft nog door wie nog contributie heeft betaald. Reminder sturen! 
Overige opmerkingen zijn verwerkt in deze notulen bij de agendapunten 

- Vastgesteld en goedgekeurd 

 
 
 
AME 
 
 
 
HZ 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 14/3 Mail PK m.b.t. kerngroep dorpsplein (zie punt 17) 
- 15/3 Mail AME planning afspraak watertoren (zie punt 5) 
- 15/3 Werkverslag kermgroep dorpsplein (zie punt 17) 
- 15/3 Mail JL m.b.t. hondenspeelplaats (antwoord) 
- 17/3 Mail m.b.t. themafonds Erfgoedvrijwilligers (zie punt 6) 
- 17/3 Mail HZ antwoord verlichting zebrapad 
- 17/3 Mail Isabel van Lent m.b.t. kerkepaden (doorgestuurd naar Cathy Wesdorp en Jos 

Toes) 
- 17/3 Mail ZHvKK Europees onderzoek dorpsraden en bewonersoverlegorganisaties (JL 

en HZ ingevuld) 
- 17/3 Mail Henk en Cokkie Mol m.b.t. Kaai en Schelpenpad (HZ beantwoord 18/3) 
- 18/3 Mail Cathy Wesdorp m.b.t. kerkepaden 
- 18/3 Mail Piet de Man m.b.t. Philipshoofjesweg (HZ beantwoord 19/3) 
- 19/3 Stukje in Groot GO m.b.t. tot de haven van Dirksland (zie punt 9) 
- 24/3 Mail Pauline.nu m.b.t. uitvoeringsagenda toekomstbestendig leven ouderen van 

start (afwachten wat in Dirksland wordt opgepakt) 
- 26/3 Mail Deltafiber m.b.t. vraagbundeling glasvezel in Dirksland (zie punt 8) 
- 26/3 Inventarisatie werkzaamheden dorpsorganisaties (invullen formulier HZ) 
- 27/3 Belastingdienst, wetswijziging voor ANBI’s (AvdH uitzoeken) 
- 30/3 Brief gemeente toekenning kernsubsidie dorpsraad (moet financieel en jaarverslag 

bij van 2020 + ondertekening formulier bestuur t.b.v. de vaststelling) 
- 30/3 Uitnodiging Samen0187 22 april as. (DS en JvI nemen deel hier aan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 
AdvH 
HZ/ 
AvdH/JL 
DS/JvI 
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- 1/4 Mail M.A. de Ruiter m.b.t. inzameling afvalstoffen (o.a. PMD zakken) 
Maakt zich zorgen over het wegwaaien van de PMD zakken! Komen er haken of andere 
voorzieningen? 

- 1/4 Rekening Muurlink (Aad) 
- 6/4 Offerte Bouwman verspreiding nieuwsbrief 
- 8/4 Mail Marjan de Jong m.b.t. dorpsplein (zie punt 7) 
- 8/8 Mail Aksemedia m.b.t. vermelding gemeentegids (standaard + website) 

AME 
 
 
 
 
 
HZ 

5 Terugkoppeling overleg watertoren 25 maart jl. 
De wethouder gaat niet akkoord met het extra vergoeden van de overschrijding van het 
budget. JL maakt afspraak met de wethouder. 
Mocht dit geen resultaat opleveren volgt extra overleg hoe dit op te lossen! 

 
JL 

6 Terugkoppeling erfgoedoverleg 7 april jl. 
Men wil de organisatie anders opdelen met ook Voorne Putten en Hoekse Waard en in 
thema’s, zoals o.a. Dorpen, Havens, Kreken e.d. 
Dit heeft ook invloed op de overleg structuur. (volgen JL te complex en heeft daar tegen 
gestemd) 
Men wil de lijn volgen van het ParkNLDelta. (daar is nog een discussie over in de raad) 
Mogelijk heeft deze constructie negatieve invloed op de projecten die niet aan het 
Haringvliet zijn georiënteerd. 

 

7 Centrale APP wandelingen GO 
Via het Pr. Bernhardfonds is subsidie te krijgen voor een ontwikkelen van een APP. KvR zal 
dit bespreken met Eiland Marketing. 
Gaat het maken van een filmpje voor de dorpswandelingen in gang zetten. 

 
KvR 

8 Glasvezel Dirksland 
HZ zal DeltaFiber laten weten dat we een bewonersavond kunnen organiseren en het e.e.a. 
op onze website kunnen zetten en in onze nieuwsbrief. 

 
HZ 

9 Ontwikkeling haven (Sjak Franken) 
Gaat over de herinrichting van de havenkom (ook de kapotte steiger?) en de Kaai en 
Schelpenpad. Het voorstel wordt nader uitgewerkt door de portefeuille houders en 
ambtenaren. Bezuinigen zullen consequenties hebben voor de uiteindelijke aanpak. 
Streven is naar een besluit van de raad in juli as. 

 

10 Verkeerscirculatieplan 
AME heeft gesprekken met de betrokken ambtenaren over het oplossen van de verkeers-
problematiek. Daarbij komen ook zaken bij als de woningbouw in de Boezem langs de 
N215, de Peekaaien , uitbreiding P4 om de verkeersdrukte in het centrum te ontlasten. 

 
 
AME 

11 Leefbaarheidsplan 2021 
Inpassen wielerronde is akkoord. JL en AvdH maken nadere afspraak (21/4) voor een 
update. 

 
JL/AvdH 

12 Onthulling kunstwerk trambrug 
Nog niet mogelijk 

 

13 Watertappunt 
Wordt meegenomen met de plannen van de havenkom (punt 9). Ontmoetingspunt bij de 
haven. 

 

14 Skatebaan bij de Boezem 
Het is nog de vraag hoe de bestaande skatebaan in de nieuwe plannen past. 
Gemeente staat open voor andere initiatieven. 

 

15 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (zie ook punt 9 en 10) 
Er is overleg gepland met de gemeente op 21 april as. 
Paul Tebes heeft tussentijds wel contact gehad met Patty v.d. Kleij van de Erfgoedlijn. 

 
JL/HZ 

16 Dorpswandeling 
Activiteiten worden weer opgestart wanneer dit weer mogelijk is. 

 
PK/ KvR 
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Resultaat en prijs van de drie beste/ leukste ommetjes bepalen in de agenda van 11 mei as. 

17 Dorpsplein 
Men heeft van OWW antwoord gekregen. Vooralsnog zijn er geen plannen uitgewerkt. Ook 
is niet bekent over er een bestemmingsplanwijziging is ingediend bij de gemeente. 
Op de brief aan de gemeente is nog geen antwoord ontvangen. 
PK heeft aan Arjan Huizer teruggekoppeld dat de dorpsraad de kosten zal vergoeden indien 
van toepassing bij het opvragen van documenten bij de gemeente. 

 
 
 

18 MFC Dirksland. 
Nog geen nieuws. 

 

19 Schouw 
Wanneer evaluatie? Wat is tot nu toe uitgevoerd? 
Schouw 2021 bijwerken n.a.v. de laatste gegevens. 

 
AME/HZ 

20 Website 
Nieuwsbrief is op de site gezet en ook de link van het vuil ophalen. 

 
 

21 Nieuwsbrief 
Deze is deze week verspreid. 

 

22 Watertoren  
Het wachten is op de toekenning van de subsidie. 
Verder is de website nog in ontwikkeling en volgen nog workshops bij Heidemij. 

 

23 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
KvR> Was bij bezoek van de koning aan het ziekenhuis. 
PK> Uittreksel KvK aanvragen voor bankregistratie. 
JvI> is blij dat de vergadercyclus is opgeschoven naar de 2e dinsdag van de maand. 
AvdH> Stuurt lijst met leden die hun contributie 2021 nog niet hebben voldaan. 
HZ> Wat doen we met 4 mei, dodenherdenking? 
Antw.> Net als vorig jaar. Krans bestellen bij Leutig en laten afleveren bij Vijfhuizen. PK en 
JL doen de kranslegging. AME zorgt dat er een extra standaard komt voor de dorpsraad. 
HZ> Waar blijft het bordje van de verwijzing naar de Joodse begraafplaats? 
Antw.> AME vraagt dit na. Het bordje is gemaakt en ligt klaar! 
HZ> Wanneer worden de hanging baskets gevuld in de Voorstraat en Ring? 
Antw.> Is vandaag gebeurt! 

 
 
HZ 
 
AvdH 
 
HZ/AME 
 
 
AME 
 
 

24  Nieuwe datum vergadering: 11 mei 
ALV hopelijk ook mogelijk! 

 

 


