
Dorpsraad Dirksland      Vergaderdatum: 10 augustus 2021   

1 
 

Aanwezig bestuur: Jan Leenders (voorzitter), Don Spelt (DS), John van Item (JvI), Peter Keuker, Henk 

Zwanenburg [HZ], Julien Robijn (JR) 

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

Verboom (JV), Daan v.d. Broek, Daan + Lida Hoek, M. v.d. Ham, Reinier v. Broekhoven, Dennis 

Diepstraten (verkeersdeskundige gemeente), de SVIK 

Afwezig: Aad van den Hoek [AH], Mimi en Douwe van Loon, Marielle Mostert, Henk + Cocky Mol 

1 Opening 
- Opening door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afmeldingen, zie boven 
- 2 augustus telefonisch contact gehad met de gemeente i.v.m. het schilderen van de 

lantaarnpalen op de Ring en Voorstraat. Het schilderen ervan wordt uitgesteld tot 
nader order. De bloembakken zullen eerst verwijderd moeten worden. 

 
 
 
 
 

3 Presentatie HZ m.b.t. de verkeersveiligheid in Dirksland 
De heer Diepstraten is als externe ingehuurd door de gemeente daar er een tekort is op de 
desbetreffende afdeling. 
Heer Diepstraten zal inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn van de 
verbeteringen. 
Daarna zal een afweging gemaakt worden wat wel en niet uitgevoerd kan worden. 
Ook de suggestie van FV om naar het eerder door de Dorpsraad ingediende voorstel voor 
het verkeerscirculatieplan zal bekeken worden. 
De presentatie is verstrekt aan de gemeente. 
Aanvullende opmerkingen; 
Er wordt aandacht gevraagd voor het snoeien op de Vroomweg ter hoogte van de molen, 
maar ook bij andere kruisingen in het dorp zijn onoverzichtelijke situaties! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Notulen 13 juli 2021 
- Punt 16 Moet zijn Coby van de Tol i.p.v. van Dongen! 

 
 

5 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 21 juli gemeente vaststellingsbrief leefbaarheidsplan 2020 (doorgestuurd JL + 

AvdH) 
- 17 juli mail Deltafiber, doorgaan glasvezel in Dirksland  
- 17 juli mail Jaco Wilstra, kan niet aanwezig zijn 10 augustus 
- 17 juli mail Cathy Westdorp m.b.t. broodjeszaak (eigenaar neemt zelf initiatief) 
- 14 juli mail Fam. Hoek m.b.t. verkeerssituatie Diepenbrockstraat 
- 14 juli mail Samen0187 (werkwijze), werkt omslachtig volgen JvI 

Bedoeling is dat alle activiteiten op het eiland gedeeld worden en dat iedere 
belangstellende deze website kan bezoeken 

- 10-8 mail Regiobank, Jan van Loon, ondersteunt maatschappelijk initiatieven met 
“Samen voor de buurt”, zie verder punt 6 (bericht doorsturen naar AME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 

6 Vervolgstappen Pauline.nu 
Een document naar de leden opstellen wie wil deelnemen om dit project op te starten, 
waarbij ook de gedachte gaat om o.a. De Schakel meer te gebruiken als mogelijk 
ontmoetingsplaats. 
Zie ook punt 12 van het verslag van 13 juli jl. 

 
HZ 

7 Leefbaarheidsplan 
Er is in de kranten uitgebreid kont gedaan van de wielerronde in Dirksland op 21 augustus. 
Verder op dit moment geen mutaties. 

 

8 Peekaaien en fase 3 havenkanaal   
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We hebben een kadestraal overzicht ontvangen van Oswald Lagendijk van alle kavels langs 
de westoever van het kanaal, doch we hebben nog geen idee wie de eigenaren zijn. 
Dit zal moeten wachten tot Martijn Lambert van de gemeente terug is (na 24/8). 
Op 22 september is er weer een vergadering van de (nieuwe) Erfgoedlijn in Numansdorp. 
(JL, KvR en HZ gaan daar naar toe) 

 
JL/HZ 
 
 
 

9 Dorpsplein 
In september een overleg in plannen met OWW, gemeente en de werkgroep om tot 
concrete afspraken te komen. 

 
PK 

10 Website 
Wordt goed bekeken! 

 
 

11 Watertoren  
Het laatste bericht is dat de provincie alsnog de subsidie gaat verstrekken voor de 
renovatie! 

 
 
 

12 Rondvraag c.q. wat verder op tafel komt:  
JR> Vraagt nog aandacht voor het parkeren bij Onder de Wiek! (Handhaven!) 
PK> Het jaagpad verleggen naar de Oost Havenkanaal o.a. langs MTB parcours! 
Antw.> Vooralsnog geen optie, daar het oorspronkelijk tracé het West Havenkanaal betreft! 
KvR> Heeft positieve reactie ontvangen over de  Joodse gemeenschap over het bordje naar 
de verwijzing van de begraafplaats. 
Reinier> Is verbaast geen jeugd aan te treffen bij de vergadering. 
Antw.> Helaas is het in het algemeen lastig voor alle verenigingen om vrijwilligers te krijgen. 
Ouders bij sportverenigingen zijn nog wel te porren voor activiteiten, doch bij de dorpsraad  
is die extra stimulans er niet! 
Heer v.d. Ham> Vraagt aandacht voor het herstel van de oude trambrug Vroomweg/ 
Oranjelaan. 
FV> Stuurt het oude bedachte verkeerscirculatieplan op. 
JL> Verenigingen en instelling in september op de hoogte stellen voor indiening financiële 
bijdrage 2022 (leefbaarheidsplan) 

 
AME 
 
 
 
 
 
 
 
 
AME 
 
 
HZ 

13 Nieuwe datum vergadering:  dinsdag 14 september in de SVIK 19.30 uur  

 


