
Dorpsraad Dirksland      Vergaderdatum: 14 september 2021   

Versie 1.1  1 
 

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

(PK), Henk Zwanenburg [HZ], Julien Robijn (JR), Aad van den Hoek [AH] 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Ellema (EMA), Kees van Rixoort (KvR), Jan Verboom (JV), Mimi en 

Douwe van Loon, Thea Maes, Jan Buth 

Afmeldingen: Henk + Cocky Mol, Frits Veringmeier (FV), Akkie Krouwel 

1 Opening 
- Opening door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afmeldingen, zie boven 
- Nieuw lid Lida Hoek 
- Nota SVIK 22-8 (betaald) 

 
 
 

3 Notulen 10 augustus 2021 
- Geen opmerkingen 

 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
1. 11 augustus Brief gemeente toekenning extra subsidie verlichting watertoren 
2. 12-8 Post AME Leaflet De nieuwe omgevingswet + Samen werken aan 

bewonersinitiatieven 
3. 15-8 mail uitnodiging Arie van ’t Geloof startschot 14.00 uur wielerronde 
4. 15-8 mail JL publicaties verenigingen Kleine Kernen, zie punt 6 
5. 16-8 mail Coby van den Tol m.b.t. nieuwe lantaarns in Voorstraat e.d. (AME zoekt dit 

uit) 
6. 27-8 Mail St. ZIJN week van de eenzaamheid, zie punt 6 
7. 29-8 Mail Leen v. Prooijen, bijdrage 100 jarig bestaan Ver. Kleingrondbezit 
8. 29-8 Mail Henk Mol voortgang verkeersituatie Dirksland (beantwoord) 

Gemeente heeft extra bebording besteld bij de toegang bij de Kaai, opdat vrachtver-
keer voor het Ziekenhuis daar niet inrijden! 

9. 31-8 Mail Aad m.b.t. Happy Music (verlichting watertoren is nu definitief financieel 
afgerond) 

10. 31-8 Mail Martijn Lambert m.b.t. jaagpad en Peekaaien, zie punt 10 
11. 1-9 Mail Frank Franzen, bijdrage zwemvereniging De Gooije 
12. 3-9 App Johan Timmer m.b.t. klok melodieën kerk Dirksland (beantwoord) 
13. 6-9 Mail Aad m.b.t Regiobank, samen voor de buurt, zie punt 6 
14. 8-9 Mail PK/ OWW m.b.t. dorpsplein, zie punt 13 
15. 9-9 Mail Oswald Lagendijk m.b.t. Jaagpad, zie punt 10 
16. 10-9 Mail Arco Hoekman (SVIK) m.b.t. ontmoetingsplaats, zie punt 6 
17. 11-9 Mail Arie van ’t geloof, nieuwe aanvraag wielerronde 2022 

Hierin zijn onkosten meegenomen uit 2021! (volgende vergadering bespreken of een 
deel nog uit het budget van 2021 gehaald kan worden) 

18. 13-9 Mail St. ZIJN vervanging contact persoon. 
19. 14-9 Mail Märy Groenendijk, vraagt aandacht voor trottoirs t.b.v. invaliden. (HZ mail 

sturen en verwijzen naar de schouw) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 

5 Terugkoppeling wielerronde 22 augustus jl. 
JL en HZ zijn aanwezig geweest bij de ronde en JL heeft het startschot gelost bij de 
wedstrijd van 14.00 uur. 
Publiek was beperkt aanwezig. Wellicht bij de ronde van 2022 meer activiteiten organiseren 
en meer PR doen! 

 
 

6 Voorstel activiteitenplan 2021-2022 
Veel discussie over de aanpak. Wijk gericht of toch het hele dorp, enquête houden, 
verenigingen uitnodigen, bewoners bezoeken, PR-campagne, enz. 
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Besloten is in klein comité bij elkaar te gaan zitten om de opties en ideeën met elkaar uit te 
wisselen en zodoende tot een plan van aanpak te komen. In de nieuwsbrief van november 
kunnen we dan uitgebreid verslag doen hiervan en acties er aan koppelen. 
De avond is ingepland op 29 september as. 19.30 uur in de huiskamer van de SVIK. 

7 Beleidsplan (concept) 
Wanneer bekend is hoe we het plan van aanpak gaan realiseren kunnen we dit ook het 
beleidsplan gaan verwerken. 

 

8 Leefbaarheidsplan 
Op dit moment geen mutaties. Door het vervallen van de nodige activiteiten i.v.m. corona 
staat het huidig budget op € 13.109,--. 

 

9 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Nog steeds onduidelijk hoe de communicatie verloopt tussen de gemeente en Cura Mare 
i.v.m. uitbreiding P4. Ook nog niet duidelijk of we vanuit de Provincie uitstel krijgen tot 
2022. HZ Paul Thebes hierover nog benaderen. 
Zoals het er nu uit ziet wordt er geen plan ingediend voor 2022 i.v.m. de onduidelijke 
situatie over van wie alle grond is.  

 
 
 
HZ 
 
 

10 Overleg kreken/ havenkanaal 
Zoals in het voorgaande verslag is vermeld wordt het krekenverhaal overgezet naar het 
realiseren van het jaagpad. Oswald Lagendijk heeft hierin het initiatief. 
22 september is er weer overleg met de Erfgoedlijn over het krekenplan. 

 

11 Terugkoppeling start nieuwe Erfgoedlijn 1 september jl. 
KvR heeft een uitgebreid artikel hierover geschreven in het Eilandennieuws.  
24 september as. is de officiële lancering van de nieuwe Erfgoedlijn in het Droogdok te 
Hellevoetsluis. 

 

12 Dorpsplein 
PK heeft respons gehad van OWW. Michel Golberdinge is het contactpersoon voor de 
ontwikkeling van Dirksland. Proberen afspraak te maken om onze ideeën te laten zien.  
Aansluitend ook de verantwoordelijke wethouders betrekken! 
Bewoners grenzend aan dit perceel hebben ook wensen extra grond bij te kopen! 

 
 
HZ 

13 Website 
Geen opmerkingen 

 
 

14 Watertoren  
Provincie heeft alsnog de subsidie (€ 100.000,--) verstrekt voor de renovatie! Totaal 
beschikbaar zo’n € 400.000,--. Aanbesteding wordt in gang gezet door de gemeente, 
Uitvoering in 2023. 
Begin oktober is er overleg over de bestemming van de binnenruimte. 

 
 
 

15 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
DS> Komt er nog een kofferbakmarkt en wanneer? 
Antw. Frits regelt dit altijd en meestal in juni! 
JV> Is er al bekend wat er in de oude Geldershof komt? 
Antw. Behalve huisvesting voor de verplegend personeel is bij ons niets bekend. 
JB> Het zusterhuis aan de Boezem schijnt toch niet te worden gesloopt! 
PK> Wordt het havenkanaal nog verder bekleed? Het huidige deel is lang geen 200 m! 
Antw. Navragen bij de gemeente/ waterschap. 
AME> Gaat nog met een aantal jongeren in gesprek over een pumptrack bij de Boezem. 
JL> Uit ze ongenoegen dat gemeente weer geld uitgeeft aan een 3 ha groot park, terwijl 
andere dorpen, kernen moeizaam iets geregeld kunnen krijgen! 

 
 
 
 
 
 
 
AME/HZ 

16 Nieuwe datum vergadering:  dinsdag 12 oktober in de SVIK 19.30 uur  

 


