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Aanwezig bestuur: Don Spelt (DS), John van Item (JvI), 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, Jan Buth, Henk Mol, Frits Veringmeier (FV) en Petra Wolfenbuttel 

Afmeldingen: Jan Leenders (JL), Peter Keuker (PK), Cocky Mol, Märy Groenendijk, Mariëlle Mostert 

1 Opening 
- I.v.m. ziekte van de voorzitter (JL) opent HZ de vergadering 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afmeldingen, zie boven 
- Met de voorzitter verloopt het herstel voorspoedig. Hij mocht na een goede week 

al thuis verder revalideren. 
- Petra Wolfenbuttel stichting ZIJN komt kennismalen en geeft kort uitleg van haar 

taken binnen de organisatie, waarbij ingezet wordt op uitbreiding van vrijwilligers 
ter ondersteuning van hulp behoevenden en preventieve taken. 
Afgesproken is dat het e.e.a. op onze website komt en in de nieuwsbrief van 
november. 

 
 
 
 
JvI, KvR 

3 Notulen 14 september 2021 
- Punt 14 Uitvoering werkzaamheden watertoren in 2022 en gereed 2023 
- Punt 15 Rondvraag m.b.t. de kofferbak markt. Deze komt terug in 2022! 

 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
a. 17-9 Aanvraag financiële bijdrage Eerste Flakkeese Vogelvereniging, zie punt 6 

Was bedoeld voor 2021 en niet voor 2022! 
b. 22-9 Email Marjolein Wesdorp voorstel dorpsweide (betrekken bij burgerplan) 
c. 23-9 Contact formulier Hans v.d. Meijeden  

Het boekje van de winkels Straatdijk heeft Frits nog. John zal deze digitaliseren en op de 
website zetten. 

d. 27-9 Aanvraag financiële bijdrage Stichting GO Oranjepop 2022 
e. 28-9 Brief OWW m.b.t. her bestemming Akelei 32 

JV heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Het is de bedoeling dat dit gedeelte van het 
gebouw wordt ingericht voor psychiatrische patiënten. Zeeuwse Gronden gaat eerst 
verbouwen. Patiënten worden pas in 2023 verwacht. 

f. 6-10 Aanvraag financiële bijdrage Oranje vereniging 2022 
g. Aanvraag financiële bijdrage ZV De Gooije, zie punt 6 

Was bedoeld voor 2021 en niet voor 2022! 

 
 
 
 
HZ 

5 Terugkoppeling bijeenkomst Historisch Haringvliet 24 september jl. 
KvR en HZ zijn aanwezig geweest bij eerste bijeenkomst van de nieuwe erfgoedlijn in het 
droogdok in Hellevoersluis. Naast Goeree-Overflakkee maken nu ook de Hoekse Waard en 
Voorne Putten deel uit van de erfgoedlijn. 
De toekomstig projecten vanuit de erfgoedlijn moet een relatie hebben met het Haringvliet. 

 
 

6 Aanvragen financiële bijdragen 
De aanvraag van EFV voor het 70 jaar bestaan stuit op wat contradictie, daar de EFV niet 
meer gevestigd is in Dirksland en het een Flakkeesse activiteit is en niet alleen voor 
Dirkslanders. 
Besloten is toch en een bedrag toe te kennen van € 500,-- daar de activiteit in de SVIK 
plaatsvindt en er voldoende in kas zit door het niet doorgaan van andere evenementen 
i.v.m. corona. 
De aanvraag van de zwemvereniging was bedoeld voor de zwemvierdaagse in de herfstva-
kantie in het zwembad, dus niet voor 2022! 

 
 
 
 
 
HZ 
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Daar de mogelijkheid bestaat dit te financieren uit het Jagofonds deze aanvraag af te 
wijzen.  De voorzitter op de hoogte stellen van deze optie!  

HZ 

7 Burgerplan  
In klein comité is op 29 september overleg geweest van de plan van aanpak. 
De bedoeling is dat er een enquête wordt gehouden onder de lokale bevolking. 
Deze enquête zal in principe digitaal zijn via een link op de website. 
Voor degene die dit niet kunnen wordt de mogelijkheid geboden een schriftelijk exemplaar 
te krijgen. 
In de nieuwsbrief van 16 november zal dit worden meegenomen. 
De bedoeling is dat de enquêtes voor 10 december zijn ingeleverd en dat het eerste 
resultaat in de vergadering van 14 december besproken kan worden. 
Afhankelijk van de reacties zal in het 1e kwartaal van 2022 bijeenkomsten met de bewoners 
worden georganiseerd om de ideeën/ plannen verder uit te werken. 
Na afloop van deze vergadering volgt verder inhoudelijk overleg over de vragenlijst van de 
enquête. 

 
 
 
JvI 
 
 
KvR 

8 Leefbaarheidsplan 
Op dit moment zijn van de navolgende organisaties aanvragen ontvangen voor 2022 

- St. Wielerronde Dirksland 
- Ver. ter bevordering van de verkrijging van grond voor landarbeiders 
- Oranje vereniging Dirksland 
- Stichting GO for Music – Oranjepop  Dirksland 

 

9 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Op 20 oktober as. is er overleg met de erfgoedlijn en gemeente over o.a. het vervolg van de 
Peekaaien.  
Zover bekend zijn er plannen om de bestaande P4 uit te breiden, waardoor de parkeer-
gelegenheid op de Peekaaien komen te vervallen en de weg vrij komt om dit project te 
realiseren. 

 
 
 
 
 
 

10 Overleg kreken/ havenkanaal 
Op 5 oktober jl. is er overleg geweest. Door de nieuwe erfgoedlijn komt het oorspronkelijke 
krekenplan te vervallen. 
Voor de aanvraag van 2023 (indienen in 2022) wordt verder onderzocht naar het herstellen 
van het jaagpad langs het Westhavenkanaal. Gezien de kosten wordt gedacht aan het 
traject tussen de brug van de B-weg N215 en de fietsbrug.  
Oswald Lagendijk (ingehuurd door de Provincie) onderzoekt dit verder. 
Verder zijn aan de orde geweest het doortrekken van het havenkanaal naar de Boomvliet 
en de mogelijkheden van aquathermie.  Dit zou kunnen in het havenkanaal en de boezem.  

 

11 Voortgang dorpsplein 
Op 24 november as. is er een overleg ingepland met OWW, gemeente, dorpsraad en 
afvaardiging van de werkgroep.  

 
 

12 Website 
Bezoek website; 
Afgelopen week 247 
Afgelopen maand 1104 

 
 

13 Watertoren  
Er is 6 oktober overleg geweest met betrokkenen. 
Fase 1 is het hertstel van de watertoren naar de oorspronkelijk staat. Dit wordt betaald 
door de Provincie (€ 100.000,--) en gemeente € 325.000,--. Aanbesteding wordt in gang 
gezet door de gemeente. 
Fase 2 is een bestemming te vinden van de binnenruimte. 
Fase 3 is een mogelijke uitbreiding met een schil op de begane grond om de watertoren. 
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Er is een verzoek binnen gekomen om vanaf 13 november as. de verlichting van de 
watertoren paars te laten branden i.v.m. wereld prematurendag. 

14 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
Henk Mol> Vraagt naar terugkoppeling overleg verkeerssituatie. 
Constateert ook dat er geen handhaving is op het parkeren in de blauwe zone. 
Antw. > AME zal intern nagaan wanneer dat kan, tevens ook aanpassing bewegwijzing bij 
de Kaai. 
AME> Heeft overleg gehad met een aantal jongeren over een pumptrack bij de Boezem. 
Deze kan komen tussen P4 en de N215. Echter de woonbestemming moet er dan van af. 
Het voetbalveldje komt dan te vervallen.  
FVL> Heeft het oude verkeercirculatieplan van de dorpsraad toegestuurd naar Dennis 
Diepstraten (beleidsmedewerker verkeer) 
HZ> Vraagt naar een goede bewegwijzing naar Bestenwaard. Deze kan het beste via de 
Havelozeweg. Nu nemen mensen de Acacia, hetgeen niet handig is! 
Antw.> AME vraagt dit na. 

 
 
 
AME 
 
 
 
 
 
 
 
 
AME 

16 Nieuwe datum vergadering:  dinsdag 9 november in de SVIK 19.30 uur  

 


