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

Zwanenburg [HZ], Julien Robijn (JR) 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Ellema (EMA), Kees van Rixoort (KvR), Frits Veringmeier FV), Thea 

Maes, Jan Verboom (JV), Mimi en Douwe van Loon, Nora Leenders en de SVIK 

Afwezig: Don Spelt (DS), Peter Keuker(PK), Henk- en Cocky Mol, Akkie Krouwel 

Vergadering vindt plaats aansluitend aan de ALV 2021 

8 Opening 
- Opening door de voorzitter 

Actie: 

9 Mededelingen 
- Op 11 mei jl. aan Kommy Berkhof- Vroeginweij de eerste prijs uitgereikt van het 

favoriete ommetje (ca. 8 km) door JL.  Ommetje komt op de website en nieuwe  
Nieuwbrief 

- Tekening van de muziektempel uit 1924 ontvangen van Jacqueline Kouwen 
Deze laten inscannen door Jan Both en dan op de website zetten 

 
 
KvR 
 
 
HZ 

10 Notulen 11 mei 2021 
- Punt 5 Terugkoppeling verlichting watertoren (zie punt 17) 
- Punt 18 Bordje Joodse begraafplaats is nog steeds niet geplaatst! 

 
 
AME 

11 Ingekomen en uitgaande stukken 
-12/5 Mail Roel Naberman gemeente GO m.b.t. WBTR, zie punt 12 
- 15/5 Mail ZHvKK m.b.t. de WBTR, zie punt 12 
- 17/5 + 28/5 Mail Streekmuseum m.b.t. puzzeltochten, zie punt 13 
- 17/5 Mail inspiratie voor Samen0187 
 JvI doet beheer/ er zijn nog geen inloggegevens/ info nu aanleveren bij Nicole de Vos, 
bijvoorbeeld de onthulling van het kunstwerk bij de trambrug 16 juni as. 
- 26/5 Mail Paulina.nu i.v.m. organiseren sessies op 15 en 21 juni 
JV heeft zich aangemeld voor 21 juni 
- 27/5 Mail D66 (beantwoord welkom op onze vergaderingen) 
Soortgelijke mail ook eerder ontvangen van het CDA 
- 28/5 Mail m.b.t. promotie glasvezelnetwerk (JVI heeft e.e.a. op de website gezet) 
- 1/6 Mail Paulina.nu Release magazine Samen naar Beter (HZ heeft het magazine 
ontvangen) 
- 1/6 Mail Machiel de Ruiter o.a. deunjes en knelpunten verkeersveiligheid (1/6 
beantwoord) 
- 1/6 Mail Marijn Wegman m.b.t. glasvezel (door JvI afgehandeld) 
- 1/6 Mail Arjan Huizer m.b.t. bijdrage Dorpsraad (2/6 beantwoord) 
- 1/6 Mail GO We zijn live! www.samen0187.nl 
- 2/6 Mail Delta m.b.t. info 7 juni as. in de Schakel (JvI bijgewoond/ tot heden 5% 
aanmeldingen/ streven is minimaal 35%) 
- 3-6 Mail Erik Weijers, afvalcoach (uitnodigen volgende vergadering) 
- 5-6 Mail Marjan de Jong m.b.t. situatie kavel dorpsplein 
- 2-6 Mail Kunstkijk van st. SPGO , programma 5 t/m 8 augustus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 

12 Nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen WTBR 
Bij AME voorgesteld een gezamenlijk sessie te organiseren met alle andere dorpsraden om 
een eenduidige structuur op te zetten. 
Via de ZHvKK is het dienstboek te downloaden (HZ doorsturen naar FV) 

 
AME 
 
HZ 

13 Puzzeltochten Dirksland 
PK heeft aangegeven hier geen tijd voor te hebben. KvR pakt dit verder op. 
FV heeft nog een heleboel boekjes van de dorpswandelingen van Dirksland 
Nieuwe actie opzetten en dit combineren met Samen0187! 

 
KvR 
 
JvI/ HZ 

http://www.samen0187.nl/
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14 Terugkoppeling overleg met de gemeente 26 mei jl. in de SVIK m.b.t. de nieuwe MFC 
Gemeente heeft aangegeven dat de plannen niet ten kosten gaan de bezuinigen. 
Er wordt nu door een extern bureau uitgezocht wat de behoefte is. (duurt nog ½ jaar) 
Beoogde realisatie zal pas 2024/ 2025 zijn. Tot dan toe blijft alles bij het oude! 

 

15 Schouw 2021 
HZ geeft update van stand van zaken, hopelijk komt de gemeente in actie met name tot de 
verkeersveiligheid! Schouw staat op de website! 
AME probeert op korte termijn een overleg in te plannen met de verkeerskundige! 
Er staat een hinderlijk bordje van de broodjes zaak op het trottoir bij het ziekenhuis. 
AvdH zaal aan de eigenaar vragen dit daar weg te halen, opdat men een vrije doorgang 
heeft. 

 
 
 
AME 
 
AvdH 

16 Onthulling kunstwerk trambrug 16 juni as. 
Dit wordt gedaan door Daan Markwat om 14.30 uur na afloop is nog een bijeenkomst in De 
Schakel. 

 

17 Terugkoppeling verlichting watertoren  
Heer Bruggeman heeft overleg gehad met Ad v.d. Valk. Bedoeling is dat hij de rekening van 
de palen € 3.300 alsnog kan factureren, waarbij de eigen bijdrage vanuit de dorpsraad 
€1.000 zal bedragen, zodat deze palen eigendom worden van de dorpsraad en de LED 
verlichting over 2 jaar gewoon kan blijven branden. 
Mimi van Loon betreurt de gang van zaken en afhandeling en trekt zich van deze zaak af. 
Verlaat samen met haar man de vergadering en zegt het lidmaatschap op! 

 
JL 

18 Leefbaarheidsplan 2021 
Jan en Aad hebben deze aangepast.  
Rekening van de wielerronde in augustus is betaald. 
Verder nog geen aanpassingen ontvangen van de geplande zaken na de zomervakantie! 

 
 

19 Peekaaien en fase 3 havenkanaal  
Uitstel fase 2 bij de Erfgoedlijn nog niet bekend, AME navragen 
Martijn Lambert het projectplan jaagpad ingediend bij de provincie, HZ navragen  

 
AME 
HZ 

20 Dorpsplein 
Geen update 

 
 

21 Website 
Wandelroutes en ommetje op de site zetten. 

JvI 
 

22 Watertoren  
Geen toekenning van de subsidie gehad van de provincie. Geld van de gemeente voor de 
renovatie is wel beschikbaar. 
Plannen worden wel doorgezet. 
Er wordt verder gezocht naar mogelijk fondsen! 

 
 
 

23 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
KvR> Op 17 juni is MT overleg van m.b.t. de kreken en kan daar niet bij zijn. Is nog niet 
bekend of PK dit overneemt. Eventueel neemt HZ dit over. 
FV> Kan er een laadpunt komen voor fietsers? 
Voorstel dit neer te leggen bij ’t Anker. JL pakt dit op! 
Nora> Het bord op het voormalige gemeentehuis veiligstellen en gebruiken bij het nieuwe 
MFC. AME dit laten weten aan de gemeente. 
AvdH> Salem wordt per 14 juni leeggehaald! Wat wordt de nieuwe bestemming? 
Idem locatie Molenzicht ? 

 
 
PK/HZ 
 
JL 
 
AME 

24 Nieuwe datum vergadering:  14 juli in de SVIK 
 

 

 


