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Vergadering is alleen met bestuur 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Zowel JL als HZ hebben op 20 april een interview gehad met Andrea van Eck over 

het maken van een scriptie dorpsraden 
- Marius Swemmer is afgemeld als lid, verhuisd naar Brielle  
- J. van Dalen heeft zich ook afgemeld als lid 
- P. Goedhart Sjalomzorg heeft zich ook afgemeld (geen lid, gaat met pensioen) 

 
 

3 Notulen 28 april 2022 
Punt 5 Bij Poldersweegje zijn inmiddels verkeerstechnische maatregelen genomen door het 
plaatsen van stalen plantenbakken en voorrang vanuit de woonwijk. Afwachten hoie 
effectief deze maatregelen zijn. 
Punt 7 De herontwikkeling van de Peekaaien zijn definitief van de baan, zie ook punt 9 
Verder geen opmerkingen. 

 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
2-3 Mail Mimi van Loon m.b.t. welkomstpakket gemeente (3/3 beantwoord)  

-  Informatie gemeente blijkt achterhaald 
4-3 Mail Natuur-en Milieu ZH m.b.t. verder vergroenen van de leefomgeving (doorgestuurd 
bestuur) 

- Wordt aandacht besteed in de nieuwbrief (plant een boom) 
4-3 Mail Van den Iersel m.b.t. verkiezingsbijeenkomst 9 april in Oude Tonge (doorgestuurd 
bestuur) 
6-3 Mail Albertina Koeman m.b.t. 100 jarig bestaan Amicitia zaterdag 18 juni as. (gratis 
concert alle Dirkslanders/ financiering is opgenomen in het leefbaarheidsplan) 

- Komt in de nieuwsbrief. Locatie is nog niet bekend gemaakt. 
14-3 Diverse mails m.b.t. publicatie Eilanden Nieuws i.v.m. reclame VKGO op de watertoren 

- Zie punt 5 
15-3 Factuur SVIK (AvdH Betaald) 
17-3 Mail Batist opzegging lidmaatschap n.a.v. berichtgeving Eilanden Nieuws 

- Door AvdH een mail met uitleg gestuurd met uitleg, nog geen reactie ontvangen 
18-3 Mail AME m.b.t. voortgang ontwikkeling De Schakel 

- Is voorlopig van de baan. Nel blijft nog een jaar doorgaan 
23-3 Mail KvR m.b.t. punten nieuwe nieuwsbrief 
24-3 Mail Cumare m.b.t. infomiddag in Bestewaerd voor vrijwilligers op 6 april as. (mail/ 
flyer doorgestuurd naar het bestuur en alle leden) 

- Er zijn geen bestuursleden aanwezig geweest 
4-4 Uitnodiging Waterschap en Streekmuseum 11 april m.b.t. “een veilig en leefbaar GO” 
(doorgestuurd bestuur) 

- PK is daar naar toe geweest. Is een website waarop je kan zien of je huis onder 
water kan komen te staan. Ook is er aandacht besteed aan onderhoud dijken en 
duinen (o.a. extra doorlaat vanuit zee) 

4-4 Mail provincie m.b.t. Fonds voor cultuurparticipatie (doorgestuurd bestuur) 
4-4 Mail AME / Paulina.nu uitnodiging conferentie donderdag 19 mei as. “lang zullen we 
gelukkig leven” in het Prieel (doorgestuurd bestuur) 

- JR, JvI en mogelijk HZ gaan daar naar toe. Tijdstip nog doorgegeven. 
6-4 Mail WO2GO m.b.t. 4 mei (kranslegging JL en PK opgegeven) 

- De avond begint 19.00 uur in de NH kerk 
14-4 Mail ZHVKK vooraankondiging en uitreiking dorpskrachtprijzen (doorgestuurd bestuur) 

- Gaan proberen het project “jaagpad” daarvoor in te dienen, zie ook punt 9 
14-4 Mail JL m.b.t. artikel weghalen spoedeisende hulp in Dirksland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 
 
 
JL, HZ, PK 
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- Een gezamenlijk brief opstellen vanuit alle dorpsraden om te laten weten dat we 
daar niet mee eens zijn. AME hierover inlichten! 

15-4 Mail Organisatie beter ZH op 20 mei as. 09.00- 13.00 in Alphen a/d Rijn (doorgestuurd 
bestuur) 

- Vooralsnog gaan er geen mensen vanuit het bestuur daar naartoe. 
15-4 Mail JL terugkoppeling overleg m.b.t. nieuwe MFC ( Vragen SVIK), zie punt 13 

JL, HZ 

5 Terugkoppeling redactie Eilanden Nieuws m.b.t. onjuiste publicatie 
Zowel door JL, namens de dorpsraad en AvdH, namens dorpsraad en St. watertoren is een 
mail naar de redactie gestuurd met uitleg over de onjuiste informatie en verzocht om 
rectificatie, hetgeen tot heden is niet gebeurd! 
De desbetreffende journalist was voor de vergadering van 4 april uitgenodigd, doch deze is 
geannuleerd. 
Genoemde betrokkenen kunnen zelf nog actie ondernemen tegen de redactie van Eilanden 
Nieuws. 

 
 
 
 
 

6 Schilderen lantaarnpalen en bloembakken 
De lantaarnpalen zijn geschilderd, dus Graka kan de bloembakken weer terugplaatsen. 

 
AvdH 

7 Huishoudelijk reglement 
Het concept is doorgenomen en zal daar HZ worden aangepast. 
Hierna moet nog een nader overleg worden ingepland om de statuten te wijzigen. 
JR moet haar identiteit bewijs nog aanleveren. Geconstateerd is dat zijn niet is ingeschre-
ven bij de KvK. 

 
HZ 
 
JR/ HZ 

8 Leefbaarheidsplan 
Oranjepop stopt met de concerten op Koningsdag. Aan het bestuur verantwoording vragen 
over de gemaakte kosten en wat wij als dorpsraad kunnen terugverwachten. 
Dodenherdenking 4 mei, JL en PK zullen de krans leggen namens de dorpsraad. AvdH 
zorgen dat de krans besteld word. 
De gemeentelijk bijdrage van € 500,-- was nog niet ontvangen. Het bedrag is inmiddels wel 
overgemaakt aan Amicita. 
Als dorpsraad zullen we niet deelnemen aan activiteiten op Koningsdag 

 
HZ 
 
AvdH 
 
AvdH 

9 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Er is op 6 april overleg geweest met Paul Tebes. De Peekaaien gaan definitief niet door. 
Gemeente en Curamare komen er niet uit om P4 uit te breiden. Mogelijk komt bij de 
verdere ontwikkeling van Boezem III geld vrij om de uitbreiding van P4 te realiseren, we 
kunnen dan alsnog een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Het geld € 30.000,--, waarvan € 12.500,-- gaan we proberen in te zetten voor de realisatie 
van het jaagpad. Het e.e.a. zal duidelijk worden na het overleg van 3 mei as. 
Vragen aan Arjan Huizer of een opname kunnen maken via zijn drone voor de aanvraag van 
de project ZHVKK. 

 
 
 
 
 
 
 
PK 

10 Overleg kreken/ havenkanaal wandel + kanoroutes 
Door Oswald Lagendijk is een definitief rapport ingediend bij de Provincie. 
Ook dit komt aan orde in het overleg 3 mei as. 
Gelden voor de kanoroute Boomvliet en wandeling Boezem/ Smalle Gooie/ Zwarte Gat 
zullen niet uit de huidige erfgoedlijn meer komen. Er zal gekeken worden naar andere 
mogelijkheden. 

 
 
 
 
 

11 Voortgang dorpsplein 
Nog geen update. Ook nog geen reactie opvullen van de kuil met grond.  

 

12 Nieuwsbrief 
KvR legt de laatste hand aan de editie. Komt uit in mei. 

 

13 Website 
Geen bijzonderheden 

 
JvI 

14 Watertoren   
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Men gaat in mei beginnen met de restauratie en hopen eind van dit jaar gereed te zijn. 
Ook de restanten van het restaurant gaan eruit. 

 

15 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
DS> Komt zal het er nu uitziet in de gemeenteraad. Zijn bestuursfunctie moet hij dan 
opzeggen (schriftelijk) 
AvdH> Zit nog steeds met het probleem dat de naamstelling en rekennummer niet 
matchen! 
AdvH> Zal op de volgende vergadering de schouw presenteren (beamer nodig) 
JL> Heeft van de SVIK (Joop van Zon) een vragenlijst gehad. (leggen we voorlopig naast ons 
neer i.v.m. de suggestieve benadering) 

 
DS 
 
AvdH 
 
 
JvI 
 

14 Nieuwe datum vergaderingen: 
maandag 2 mei in de Schakel 19.30 uur 
maandag 13 juni in de Schakel 19.30 uur 
maandag 4 juli in de Schakel 19.30 uur 
(geen reactie ontvangen van de SVIK over beschikbare datums, derhalve wordt de Schakel 
voorlopig de thuisbasis voor de vergaderingen) 

 

 


