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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), 

Julien Robijn (JR) en Anneke van Kampen (gemeente) 

Leden zijn niet uitgenodigd i.v.m. corona maatregelen 

1 Opening 
- Digitaal overleg via Microsoft Teams  
- Opening door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Op 4 mei dodenherdenking hebben Jan en Peter een krans gelegd bij de gedenk-

plaats 
- Nieuw lid de heer Arie van ‘t Geloof 
- Nog geen ALV i.v.m. corona 

 

3 Notulen 13 april 2021 
- Punt 4 ANBI, het heeft voor de dorpsraad geen toegevoegde waarde 
- Rekening Muurlink is betaald 

 
 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
1. 13/4 voorstel favoriet ommetje Kommy Berkhof-Vroegindeweij (zie punt 7) 
2. 13/4 mail Leny van Kempen Kamilleweije, verzoek voor Jeu de Boule baantje (HZ 

navraag doen hoe de interesse is van overige bewoners) 
3. 16/4 rekening Bouwman reclame verspreiding (is betaald) 
4. 15/4 mail Marijn Wegman m.b.t. aanmelding glasvezel (mail doorzetten naar John voor 

info op de website) 
5. 15/4 mail Andre Koppenaal gemeente m.b.t. dorpsplein (zie punt 14) 
6. 20/4 mail Hans Vilerius parkeren Bosdreef-Irenelaan (opnemen in de schouw) 
7. 23/4 mail John n.a.v. presentatie Samen 0187 (gaat nog ca. 2 maanden duren dat de 

verenigingen/ stichtingen toegang krijgen) 
8. 26/4 mail Jacqueline van Kouwen m.b.t. bouwtekening 1929 van een muziektent 

(nog niet ontvangen, bij diverse leden was dit bekend) 
9. 23/4 mail Henk en Cocky Mol m.b.t. Kaai/ Schelpenpad (hebben zelf contact gehad met 

de heer Franken van de gemeente) 
10. 30/4 mail Kees m.b.t. Krekenplan (met de nieuwe opzet van de Erfgoedlijn valt een 

groot deel weg van de oorspronkelijk opzet. De geplande haalbaarheidsonderzoeken 
laten vervallen?) De plannen van Dirksland, De Gooye, zijn wellicht uitvoerbaar als in de 
Tuinstraat de riolering vervangen moet worden. 

11. 30/4 mail Cathy Wesdorp m.b.t. o.a. kade muur de Ring (opnemen in de schouw) 
12. 3/5 mail dorpsraad Ooltgensplaat, ouderenmagazine (belangrijke items overnemen in 

onze nieuwsbrief) 
13. 5/5 mail Marijn Wegman (glasvezel) actie voor moederdag (ter kennisgeving 

aannemen) 
14. 5/5 mail Afbakening nieuwe erfgoedlijn en oude projecten (zie opmerking bij 10) 

 
 
HZ 
 
 
 
 
 
HZ 
 
 
 
 
 
 
HZ 
 
 
 
HZ 
PK/KvR 
 
 

5 Terugkoppeling  verlichting watertoren  
Jan, Aad en Anne Marijke hebben overleg gehad met wethouder Bruggeman m.b.t. het 
tekort van € 3.300,--. Ons voorstel is dat de dorpsraad hiervan € 1.000,-- voor haar rekening 
neemt en de gemeente de rest. Heer Bruggeman gaat nog in overleg met Ad v.d. Valk en 
komt nog met een antwoord. 

 
JL 

6 Stukken ALV 
Aad moet het financieel jaarverslag nog laten controleren door de kascommissie. 
Henk nog de notulen ALV 2020 doorsturen naar Aad. 
Het algemeen jaarverslag is gereed en was als bijlage meegestuurd met de agenda. 
Agenderen voor de volgende vergadering. 

 
AvdH 
HZ 
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7 Toekenning prijs favoriete ommetje 
Alleen mevrouw Kommy Berkhof-Vroegindeij heeft een ommetje ingediend en is dus 
automatisch de winnaar. Wordt in de nieuwsbrief opgenomen. HZ zal haar een mailtje 
sturen en haar uitnodigen de prijs bij de eerstvolgende vergadering in ontvangst te laten 
nemen. 

 
KvR/PK/HZ 

8 Nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen WBTR 
Is bekend bij de gemeente. AME zal navraag doen en dit ons laten weten wat dit voor ons 
inhoud! 

 
AME 

9 Klokkenspel kerktoren 
Vraag van heer Arjan Huizer is of er meer gevarieerde muziek gespeeld kan worden? 
De kerk en klokkenspel is eigendom van de gemeente. Heer huizen een email sturen dat hij 
de vraag het beste kan stellen aan de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente. 

 
HZ 

10 Leefbaarheidsplan 2021 
Jan en Aad hebben samen nog gekeken naar het budget 2021, er is ruimte om wielerronde 
op te nemen dit jaar.  

 
 

11 Onthulling kunstwerk trambrug 
Gezien de positieve corona cijfers kunnen we dit wellicht nog inplannen voor de zomer-
vakantie, volgende vergadering afstemmen. 

 

12 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (zie ook punt 9 en 10) 
AME heeft ambtelijk overleg gehad over de verkeersproblematiek, P4 en de Peekaaien 
(concreet antwoord/plan is er nog niet) 
AME bij Paul Tebes navraag doen voor mogelijk uitstel fase 2 bij de Erfgoedlijn. 
Jan en Henk hebben op 21 april jl contact gehad over de het jaagpad (fase 3) met Martijn 
Lambert. Het projectplan moet 17 mei worden ingediend. Henk heeft een uitgebreide 
omschrijving gemaakt van het jaagpad. 

 
 
 
AME 

13 Dorpsplein 
Men heeft antwoord gekregen van de gemeente op de diverse vragen (mail Andre 
Koppenaal)  
Het opvragen van eventuele stukken officieel laten lopen via het secretariaat. 

 
 
 
PK 

14 MFC Dirksland. 
Op 26 mei as. staat een overleg in de SVIK gepland over de voortgang. 

 

15 Schouw 
AME zal met de afdeling verkeersveiligheid in overleg treden. Mogelijk overleg inplannen 
met de dorpsraad. 
Henk zal de schouw 2021 bijwerken en presenteren in de volgende vergadering. 

 
AME/HZ 

16 Website 
De domeinnaam registratie overzetten op naam van de dorpsraad. Staat nu nog op naam 
van John. Koppeling facebook is van de website gehaald. 

 
 

17 Watertoren  
Het wachten is op de toekenning van de subsidie.(uitslag juni) 
Er is een jaarverslag gemaakt. Moet nog handtekening op van Jan en de gemeente! 
Verder is contact geweest met Evides om er een watercentrum van Flakkee van te maken. 
Voorstel Jan om de niet meer gebruikte baniers te schenken aan de st. Watertoren. 

 
 
JL/AME 

18 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
KvR> M.b.t. de uitstel fase 2 zal de Erfgoedlijn naar verwachting positief reageren, daar 
meerdere projecten door corona worden opgeschort. 
KvR> Het bordje van de Joodse begraafplaats is nog geplaatst! 
Antw> Dit blijkt zoek! AME laat Gerard Adriaanse een nieuw bordje bestellen. 

 
 
HZ 
 
AME 

19 Nieuwe datum vergadering:  8 juni 
ALV hopelijk ook mogelijk! 

 

 


