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

Keuker, Henk Zwanenburg [HZ], Julien Robijn (JR) 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Ellema (EMA), Kees van Rixoort (KvR), Frits en Marieke 

Veringmeier FV), Jan Verboom (JV), Mimi en Douwe van Loon, Erik Weijers (RAD), Edward van Gilst 

(ASDGO), Daan v.d. Broek, Bjorn Noordzij (Kairos), Kees-Jan de Kruijf (Kairos), Daan + Lida Hoek, Henk 

+ Cocky Mol, G.J Bax, Marielle v.d. Berg, Wiloert Macloet (Oranje ver.), Jan Buth (JB) en de SVIK 

Afwezig: Don Spelt (DS), Akkie Krouwel 

1 Opening 
- Opening door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afmeldingen, zie boven 
- Ter inzage Erfgoedmagazine juli 2021 
- Kranten bericht “kloppend hart voor Dirksland”(Thea Maes + Mimi van Loon) 

Activiteiten op de website zetten! 

 
 
 
JvI 
 

3 Presentatie RAD door Erik Weijers 
We krijgen uitleg tot de totstandkoming van de afval procedure en kosten. 
Discussie loopt nog of de PMD zakken elke week worden opgehaald en de lokale 
afvalcontainers verdwijnen. 
Per 1-1-2022 moeten we betalen voor de restafval container per keer ongeacht het 
gewicht! Nog niet duidelijk is of boven de genoemde kosten van € 8,- per keer nog extra 
kosten komen. Gemeente neemt in het najaar hierover nog een besluit. 
Voor bedrijven + vakantieparken/ campings is een aparte regeling. 
Naar de milieustraat is 6x per jaar gratis. 
Voor het Inleveren van elektronica en witgoed zijn geen extra kosten verbonden. Dit geldt 
niet voor autobanden en brandblussers. 
Voor mensen die het willen kan een slot op de kliko worden gezet. (wel extra kosten) 
Afgesproken is dat hier uitgebreid aandacht wordt besteed in onze nieuwsbrief van het 
najaar. 
Op onze website staat in ieder geval de afvalkalender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PK 

4 Presentatie Kairos door Bjorn Noordzij en Kees-Jan de Kruijf 
Beide heren geven toelichting op de activiteiten. 
Vanaf 1 september gaan ze van start in de Voorstraat 14 in het voormalige pand van 
Sjalom. Website komt binnenkort in de lucht. (telefoon 06-19603176) 
De opvang en begeleiding is bedoeld voor jong volwassenen van 18 tot 35 jaar. 
Totaal kunnen 13 personen worden opgevangen. Tussen 07.00 en 19.00 uur kunnen de 
personen andere activiteiten hebben, zoals werk of scholing. 
Naast een Raad van Bestuur is er ook een Raad van Advies, hierin nemen tal van betrokken 
instanties plaats. 
Afgesproken is dat er volgend jaar een terugkoppeling komt. 
Er wordt tijd ingeruimd om kennis te nemen met de lokale bevolking. (kopje koffie?) 
In tegen stelling met berichten in de krant blijft de locatie Molenzicht gewoon bij Sjalom. 

 

5 Notulen 8 juni 2021 
- Punt 9 Tekening muziektempel moet nog worden in gescand 
- Punt 10 Bordje Joodse begraafplaats is geplaatst! 
- Punt 13 De puzzeltochten Dirksland zijn geregeld 
- Punt 15 Op de vergadering van 10 augustus zaal een verkeersdeskundige van de 

gemeente aanwezig zijn 

 
HZ 

11 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 15/6 Mail Pauline.nu, vervolgacties toekomstig bestendig leven voor ouderen, zie punt 12 
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- 18/6 Mail AvdH m.b.t. Kairos, zie punt 4 
- 17/6 Mail Jam Verboom, verslag bijeenkomst Paulina.nu van 15 juni, zie punt 12 
JV geeft een korte toelichting over hetgeen wat is besproken 
- 22/6 Mail Jan Verboom m.b.t. Dorpsplein, ontwikkelen Knarrenhof, zie punt 16 
- 22/6 Mail ZGvKK m.b.t. Univé buurtfonds, (betrekken bij activiteiten Paulina.nu) 
- 25/6 Mail Lida Hoek m.b.t. verkeersveiligheid  
Gaat om de verkeersveiligheid bij de Diepenbrockstraat/ Mozartsingel/ P4 
Wordt opgenomen in de schouw en komt aan bod in de volgende vergadering 
Klacht wordt doorgestuurd naar de gemeente (AME) 
- 25/6 Mail Frank Mulder, gezamenlijk toer in oktober (doorgestuurd leden bestuur) 
Besloten is daar geen verdere actie in te ondernemen 
- 28/6 Mail Cathy Wesdorp m.b.t. terras lunchroom Broodje 
Betrokkenen laten weten dit zelf aan te kaarten bij  de gemeente 
- 1/7 Mail Mimi van Loon m.b.t statuten dorpsraad, zie punt 13 
- 2/7 Mail AME m.b.t. goedkeuring gemeente extra kosten verlichting watertoren, zie punt 
10 
- 12/7 Mail Pauline.nu m.b.t. Magazine “Samen naar beter” (exemplaar ligt bij de 
secretaris) 
- 12/7 Email gemeente m.b.t. zomer activiteiten, flyer GO sportcaravan en Ouder Café 
Gezien op de website zetten. 
- 12-7 Verslag haalbaarheidsonderzoek kreken, zie punt 9 
- 13-7 Terugkoppeling inventarisatie kerkenpaden onderzoek (MT overleg 21 juli as.) 

 
 
 
 
 
 
HZ 
 
 
 
 
HZ 
 
 
 
 
 
JvI 
 
 
HZ 

7 Terugkoppeling erfgoedlijn van 2 juli jl. 
Het was de laatste vergadering in oude vorm. Per 1 september volgt een nieuwe erfgoedlijn 
die gerelateerd is aan het Haringvliet te samen met Hoekse Waard en Voorne Putten. 
In oude opzet zijn totaal 80 projecten op GO gerealiseerd. 
Nieuwe projecten voor 2021 dienen voor 30 september worden ingediend, zie verder punt 
9 en 15. 

 
 

8 Terugkoppeling feestelijke onthulling kunstwerk trambrug 16 juni jl. 
Nadat de onthulling in december vorig jaar geannuleerd was door corona is deze alsnog 
feestelijk onthuld met toespraken van de wethouder en RTM. De tram is met rolfluitjes 
feestelijk uitgeblazen door zo’n 25 personen. Na afloop nog een samenzijn in De Schakel. 
De lokale kranten en het erfgoedmagazine van juli hebben met artikelen hier aandacht aan 
besteed. 

 
 

9 Terugkoppeling krekenoverleg 8 juli jl. met de provincie (Oswald Lagendijk) 
Door de nieuwe opzet vervalt de subsidie mogelijkheid van het gedeelte dat niet aan het 
Haringvliet gelinkt kan worden, zie punt 7. 
We gaan ons nu sterk maken voor de kreken die gelinkt zijn aan het havenkanaal en het 
havenkanaal zelf. Dit kan ook weer worden gelinkt aan de nieuwe aanvraag voor het 
jaagpad aan de westelijke oever van het kanaal. 
Verder gaan we met het Waterschap in conclaaf over het weer openstellen van het 
havenkanaal. 

 

10 Terugkoppeling evaluatie verlichting watertoren 
Door onvrede van de initiatief nemer over de gang van zaken hebben betrokkenen (Mimi, 
Douwe, Anne-Marijke en Henk) gezamenlijk geanalyseerd wat er is misgegaan. 
In eerste opzet was het de bedoeling dat dit een ode moeste zijn aan de zorgverleners en 
dat dit van tijdelijk aard zou zijn (2 jaar). 
De initiatiefnemer kon alleen de speciale corona subsidie krijgen als dit via de dorpsraad 
zou lopen, hetgeen ook geschiedde (toekenning 24 november). 
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Los hiervan liep een aanvraag van de gemeente om een aantal objecten, w.o. de 
watertoren te verlichten. Echter daar is op 4 december door de hoge kosten een streep 
door gezet. 
Voor de opstelling van de LED verlichting moesten wel speciale palen komen die niet in de 
begroting waren meegenomen. Hierover waren met de leverancier afspraken gemaakt dat 
deze voor de komende 2 jaar ter beschikking zouden worden gesteld. 
Gezien het besluit van de gemeente was de insteek van de dorpsraad om er geen tijdelijk 
status maar een permanente status aan de verlichting van de watertoren te geven, echter 
dan zaten we wel met een kostenpost van € 3.300,--. 
Na overleg met de wethouder is afgesproken dat de gemeente hiervan € 2.300,-- betaald 
en de dorpsraad de rest, opdat de leverancier betaald kan worden en de dorpsraad 
eigenaar wordt van de verlichting. 
Het leergeld wat we hebben betaald is dat we als bestuur verzuimd hebben direct met alle 
betrokkenen in overleg te gaan nadat bekend was dat de gemeente de stekker uit hun plan 
hadden getrokken, dan hadden we meteen spijkers met koppen kunnen slaan en deze 
onvrede kunnen voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
AvdH 

11 Financiële afhandeling ALV, toelichting kascommissie 
Dit wordt alsnog opnieuw geagendeerd bij een ingelaste ALV op 10 augustus as. 
De aanwezige kascommissie leden Daan v.d. Broek en Gert-Jan Bax geven te kennen dat de 
stukken zijn gecontroleerd en dat de stukken zijn goedgekeurd. 
Deze notitie zal in de officiële ALV worden overgenomen! 

 

12 Vervolgstappen Paulina.nu 
Besloten is om als bestuur eventueel aangevuld met de leden gehoor te geven om het 
langer thuis wonen te ondersteunen. 
Mogelijk kunnen we daar een gesubsidieerd project (Univé) van maken. 

 
Allen 

13 Handboek goed bestuur (WTBR) en aanpassing statuten 
Besloten is dit punt door te schuiven naar de ingelaste ALV van 10 augustus as. 
Wel is het handboek ondertekend door het bestuur. 

 
 

14 Leefbaarheidsplan 
Geen mutaties 

 

15 Peekaaien en fase 3 havenkanaal  
Waarschijnlijk krijgen we uitstel voor fase 2 (Peekaaien) bij de Erfgoedlijn tot eind 2022. 
Met Martijn Lambert volgt nog nader overleg m.b.t. het projectplan jaagpad dat voor 30 
september ingediend moet worden bij de provincie. 
Zover nu bekend is zijn de oevers langs het kanaal in eigendom van het Waterschap. 
Het bordje “verboden te zwemmen” bij de ontmoetingsplaats is verdwenen! Mogelijk door 
de jeugd die daar zwemmen weggehaald! 
De trambrug is weer begroeit, hetgeen het oog en restauratie geen goed doet. 
Wordt toegevoegd aan de schouw. 

 
JL/HZ 
 
 
 
 
HZ 

16 Dorpsplein 
PK zal contact opnemen met Coby van Dongen over de ideeën van Het Knarrenhof te 
samen met Oost West Wonen. 

 
PK 

17 Schouw 
De schouw zal met de genoemde punten worden bijgewerkt en in de volgende vergadering 
met de verkeersdeskundige van de gemeente worden besproken. 

 
HZ 

18 Website 
Wordt met genoemde punten bijgewerkt. 

JvI 
 

19 Watertoren  
Er wordt gekeken wat van de renovatie kan worden uitgevoerd. 
Hebben bezoek gehad van Kunstkijk en willen de watertoren gebruiken om kunst (corset 
om de watertoren) te realiseren. 
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20 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
JR> Er staat een bordje bij de kerkring niet voeren van eenden en ganzen, doch de ganzen 
laten zich niet meer zien!. 
FV> Vraagt nogmaals aandacht voor de verkeersveiligheid van de Vroomweg. 
Antw> Staat in de schouw en nemen we mee in het overleg met de verkeersdeskundige. 
AME> Wapen van Dirksland op het oude gemeentehuis t.z.t. op het nieuwe MFC! 
AME> Er is handtekeningactie m.b.t. pumptrack ingediend bij de wethouder. 
           Gemeente neemt het idee mee met de ontwikkeling van Boezem III. 
AME> De gemeente heeft de vaststelling (leefbaarheidsplan) van 2021 goed gekeurd. 
JB> De gevel van het oude gemeentehuis is monumentaal, dus het wapen zou ook daar 
kunnen blijven. 
JB> Grond langs het havenkanaal is mogelijk ook particulier eigendom. 
Antw> Dit zal blijken uit gegevens van de gemeente. 
Henk Mol> Er gaat nog steeds landbouwverkeer over het Schelpenpad en Kaai! 
Antw> Nemen we mee met de schouw! 

 
 
 
 
 
 
 

24 Nieuwe datum vergadering:  dinsdag 10 augustus in de SVIK 19.30 uur 
Tevens ingelaste ALV! 

 

 


