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Aanwezig bestuur: Don Spelt (DS), John van Item (JvI), Henk Zwanenburg [HZ], Julien Robijn (JR), Aad 

van den Hoek [AH] en Peter Keuker (PK), 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Ellema (EMA), Kees van Rixoort (KvR), Mimi en Douwe van Loon, 

Jan Buth (JB) Frits Veringmeier (FV), Lida Hoek en Sjaak Langweg (OV Dirksland) 

Afmeldingen: Jan Leenders (JL), Peter Keuker (PK), Henk & Cocky Mol, Mariëlle Mostert, Akkie 

Krouwel, Jan Verboom (JV) en Petra Wolfenbuttel 

1 Opening 
- I.v.m. ziekte van de voorzitter (JL) vervangt PK de voorzitter vanavond 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afmeldingen, zie boven 
- Met de voorzitter verloopt het herstel voorspoedig en neemt een korte vakantie.  
- Er wordt op 17 + 18 december een vogeltentoonstelling georganiseerd in de SVIK 

door de Eerste Flakkeese Vogelvereniging 
- Nieuwsbrief 1 Dorpsraad Ouddorp ontvangen 

 
 
 
 

3 Notulen 12 oktober 2021 
Rondvraag AME 
Het trapveldje komt niet te vervallen maar komt terug in het gedeelte naast de N215. 
AME neemt het plan mee bij de volgende vergadering. 

 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
a. 14-10 Email Paulina.nu Update toekomstig bestendig leven voor ouderen 
b. 14-10 Email AME m.b.t. zelfde mail 

(Er zou een middag/ avond worden georganiseerd op 16 november as., echter geen 
detail/ uitnodiging ontvangen!) 

c. 20-10 Aanvraag financiering kerstwandeling 24 december 
(Aanvraag is goedgekeurd. Was opgenomen in het leefbaarheidsplan, HZ koppelt dit 
terug!) 

d. 25-10 Uitnodiging VVKK voor landelijk bijeenkomst op 20 november as. in Dalfsen 
(Er zijn geen bestuursleden die daar naar toegaan) 

e. 27-10 Factuur SVIK (Is afhandeld) 
f. 29-10 Brief KvK inschrijving UBO-register 

(Wordt nog vervolg aangegeven) 
g. 3-11 wijzigging Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ADSGO) 

(Wordt in bestand aangepast) 

 
 
 
 
 
HZ 
 
 
 
 
 
HZ/JL 
 
HZ 

5 Terugkoppeling overleg Erfgoedlijn 20 oktober jl. (HZ) 
Gesprek gehad met Patty van der Kleij (erfgoedlijn) en Martijn Lambert van de gemeente. 
Zover intern bekend zijn de Gemeente en Curamare bezig met de plannen voor uitbreiding 
van P4 in 2022. 
Met dit gegeven kunnen de plannen van de Peekaaien uitgevoerd worden in 2022. Er is van 
uit de Provincie goedkeuring om de verleende projectsubsidie door te schuiven. 
In 2022 kunnen we ook een aanvraag indienen voor het Jaagpad deel 1. (uitvoering 2023) 
Het krekenplan vervalt in de nieuwe erfgoedlijn, maar kan mogelijk via andere kanalen 
worden gesubsidieerd, hiervoor Is Oswald Lagendijk vanuit de provincie aangesteld. 
Naast de Boomvliet mag een combi worden gemaakt met de Boezem, Smalle Gooye en 
Zwarte Gat. Woensdag 17 as. is er weer een werkgroep overleg ingepland. 
HZ geeft in een PowerPoint inzicht hoe het e.e.a. eruit ziet! 

 
 

6 Update verkeerscirculatieplan c.q. knelpunten n.a.v. de schouw (AME) 
-Bewegwijzing van vrachtverkeer (prijzen zijn opgevraagd, borden worden besteld en 
geplaatst) 
- Verkeersbord Achterdorp (is naar gekeken, doch geen passende oplossing gevonden!) 
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-Trottoirs (er is geen budget! Toch aandacht vragen voor gevaarlijke situaties, zoals o.a. 
Winterstraat/ Stationsweg) 
- Spiegel Kapoenstraat/ Ring (volgens kenners is het gevaarlijk spiegels te plaatsen in de 
bebouwde kom) 
- Aanduiding fietspad Boezemweg (staat in de planning het bord te verplaatsen) 
- Berbera/ Gerbera (plantenbakken blijven staan! Nog parkeerverbod maken??) 
- Molenzicht (komt een parkeerverbod bij het kritiek punt/ bocht) 
- Diepenbroekstraat (komt parkeerverbod! Nog bespreken het bord één lantaarnpaal 
richting het dorp verder te plaatsen. 
- Snelheid beperkte maatregeling Mozartsingel (30 km borden plaatsen/ woonerf!) 
- Kruising Boezemweg/ West Havendijk (wordt opgepakt bij de reconstructie) 
- Vroomweg (nog geen oplossing aanpassing gevaarlijke situatie) 
- Landbouwverkeer Kaai/ Schelpenpad (niet te voorkomen dat er toch landbouwverkeer 
door gaat) 
- Verplaatsen invalide parkeerplaats Voorstraat (moet nog contact opgenomen worden met 
de huisarts) 
- Kruising Philiphoofjesweg/ Bosdreef (nog geen oplossing) 
- Korteweegje/ Onwaardsedijk (weg is te smal, nog geen opossing) 
- Poldersweeje (bewoners hebben zelf een voorstel ingediend. Dit wordt bekeken) 
- Acacia (nog geen oplossing) 
- Verkeerscirculatieplan (nog geen tijd gehad. Wordt opgepakt bij de reconstructie) 
- Bewegwijzing Bestewaard (wordt opgepakt, wordt geleid via de Haveloozeweg) 
Ter info 
I.v.m. sluipverkeer zijn op de B-wegen borden geplaatst )verboden voor auto’s! 

 
 
 
 
 
 
 

7 Nieuwsbrief 
Wordt 16 november bezorgd. 
Verspreiding buitengebied wordt gedaan door Mimi, Douwe, Lida en Peter. 
Voor het verwerken van de enquête gegevens is maandagmiddag 13 december 
gereserveerd in de SVIK of andere locatie. 
Mimi, Douwe, Lida, Peter en Aad hebben zich aangemeld hierbij te assisteren. 
NB. Het drukwerk kon nog voord de oude prijs, maar de volgende editie zal meer gaan 
kosten i.v.m. de stijging van de papierprijs. 
Digitale versie aan PK verstrekken, zodat deze doorgestuurd kan worden naar het college 
en gemeenteraad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KvR 

8 Leefbaarheidsplan 
AvdH heeft een concept al gereed, wachten is of er nog nieuwe aanvragen binnenkomen 
voor 30 november as. 
Woensdag 1 december kan de definitieve versie worden gemaakt. 
Plantenbakken 
Nog afstammen met de gemeente begin 2022 dat de plantenbakken verwijderd worden 
i.v.m. het schilderen van  de lantaarnpalen. 

 
 
 
AvdH/Jl/HZ 

9 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Zie punt 5 

 
 

10 Overleg kreken/ havenkanaal 
Zie punt 5  

 

11 Voortgang dorpsplein 
Op 24 november as. is er een overleg ingepland met OWW, gemeente, dorpsraad en 
afvaardiging van de werkgroep.  
Er zijn zo’n 20 gezinnen die grenzen aan dit gebied. Ideeën zijn verzameld door PK. 

 
 

12 Website 
Geen meldingen 
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13 Watertoren  
Geen meldingen, overleg bestuur is 10 november. 

 
 

14 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
JvI en DS > Willen niet geregistreerd worden in UBO register. Indien dit wel zou moeten, 
dan treden ze af als bestuurslid, maar blijven wel actief in de dorpsraad. 
Antw. > HZ zoekt dat verder nog uit, vermoedelijk behoeven we alleen het dagelijks 
bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester te registreren. 
JB > Had te horen gekregen van bewoners uit de Tuinstraat dat er hangjongeren of jonge-
ren van Sjalom zich ophouden in het pad naar de Geldersedijk. Herrie, rotzooi etc. 
Antw. > Contact zoeken met de leiding van Sjalomzorg (gegevens zijn bekend) en de 
wijkagent uitnodigen bij de volgende vergadering. 
JB > Vraagt nog aandacht voor de verlichting bij het bruggetje/ voetpad op  de Boezemweg. 
Antw. > AME zal dit intern nog navragen. 
Sjaak > Er is veel overlast van vrachtverkeer in de Spuikolk en ook de Peekaaien. (Parkeren) 
Antw. > Het is niet toegestaan deze vrachtauto’s daar te parkeren, dit melden bij  de 
wijkagent (handhaven). 
JR Is volgende vergadering niet aanwezig 

 
 
 
HZ 
 
 
 
HZ 
 
AME 
 
HZ 
 
 
 

16 Nieuwe datum vergadering:  dinsdag 14 december in de SVIK 19.30 uur 
Mits er geen nieuwe corona maatregelen zijn! 

 

 


