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Toekomst Schakel
Het zag er even naar uit dat de be-
heerster van verenigingsgebouw 
De Schakel na vele jaren trouwe 
dienst op 1 juni zou gaan stop-
pen met haar werkzaamheden.  
Het verhaal ging, dat daarmee De 
Schakel ook voorgoed haar deu-
ren zou sluiten. Hoe moest dat met 
de verenigingen en incidentele 
huurders die gebruikmaken van 
De Schakel? 
De dorpsraad had contact gezocht 
met de SVIK om te kijken of de 
SVIK een rol zou kunnen en wil-
len spelen om De Schakel open te 
houden met behulp van de inzet 
van vrijwilligers. Nu de beheerster 
van De Schakel heeft aangegeven nog een jaar door te willen gaan, is er op dit moment geen verdere actie nodig. 
Dat is wel het geval zodra de beheerster stopt en er nog geen nieuw multifunctioneel gebouw is in Dirksland. Voor de 
gemeente hebben de plannen voor zo’n gebouw momenteel niet de hoogste prioriteit. De eerste aandacht gaat uit naar 
het realiseren van onderwijsgebouwen in zes kernen.

Op de enquête onder de bewoners van Dirksland ontving 
de dorpsraad een magere respons: een kleine dertig re-
acties. Uit de resultaten van de enquête – bedoeld om er-
achter te komen hoe de bewoners de leefbaarheid in het 
dorp ervaren en wat ze daaraan zouden willen verbeteren 
– heeft de dorpsraad een aantal punten gedestilleerd. Deels 
zijn die toegevoegd aan de “lijst met mankementen”, die de 
dorpsraad jaarlijks maakt van onoverzichtelijke kruisingen, 
ontoegankelijke stoepen en andere onveilige situaties in 
Dirksland. De samenstelling van deze lijst gebeurt na een 
zogenoemde schouw in het dorp. De dorpsraad bespreekt 
de onvolkomenheden met de gemeente.
Een ander deel van de punten die bewoners van Dirksland in 
de enquête naar voren brachten, is gebruikt om een eerste 
aanzet tot een beleidsplan voor het dorp te maken. Dit plan 
is bedoeld voor de jaren 2022-2026.
Het bevat een aantal onderwerpen waarmee de dorpsraad 
en de gemeente al aan de gang zijn, maar die nog niet 
zijn gerealiseerd. Zoals een multifunctioneel centrum, een 
dorpsplein, het bijstellen van het verkeerscirculatieplan en 
het opknappen van de haven en het havenkanaal. Verder is 
er aandacht nodig voor bijvoorbeeld het groenonderhoud, 

speelgelegenheden en het ondersteunen van bewonersini-
tiatieven door de dorpsraad. Een doel is ook het bouwen 
van woningen voor met name jongeren en senioren. Overleg 
met stichting ZIJN moet uitwijzen wat deze organisatie voor 
de bewoners Dirksland kan betekenen. Behalve aan een 
beleidsplan werkt de dorpsraad ook aan een huishoudelijk 
reglement, waarin de taken en verantwoordelijkheden van 
het bestuur zijn vastgelegd. 

 

Jubileumconcert Amicitia 
Muziekvereniging Amicitia bestond in 2021 honderd jaar. 
Dit jubileum vieren was toen niet mogelijk vanwege corona. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet: op zaterdag 18 juni 
geeft Amicitia een gratis toegankelijk jubileumconcert voor 
het hele dorp. 
Samen met de gelijknamige muziekvereniging van Korten-
hoef brengt de jubilerende vereniging een vrolijk en ge-

varieerd muziekprogramma. Ivo Kouwenhoven, voorheen 
dirigent van Amicitia en nu succesvol als componist, heeft 
speciaal voor de gelegenheid een muziekstuk gecompo-
neerd waarin Dirksland en omgeving tot leven komen. Waar 
het jubileumconcert zal plaatsvinden is op dit moment nog 
niet bekend. Opties zijn De Schakel en de Victoriahal. 
De dorpsraad ondersteunt het concert van Amicitia vanuit 
het leefbaarheidsbudget (500 euro).

Beleidsplan 2022-2026

Langs het havenkanaal lag ooit een jaagpad. Komt het terug? Zie pagina 3.

Plan Boom
De Natuur- en Milieufederaties zijn landelijk het project 
Plan Boom gestart. Het doel van Plan Boom is het groe-
ner, frisser en gezonder maken van de leefomgeving mid-
dels het planten van bomen.  
In het kader hiervan is de provincie Zuid-Holland op zoek 
naar de mogelijkheid om kleine oppervlakken in Zuid-Hol-
land te vergroenen. Vooralsnog heeft de dorpsraad geen 
locaties op het oog. Wellicht heeft u wel ideeën voor ver-
groenen van onze omgeving. Laat het ons dan weten. 
Meer informatie: www.planboom.nl. 

Amicitia in de jaren 50-60.



Terugblik op 2021
De dorpsraad kwam tien keer bij elkaar, waarvan zes keer 
fysiek. Verder is er overleg geweest over onder meer:
• de peekaaien en het jaagpad (projecten van de erf-
 goedlijn, voorheen Goeree-Overflakkee, sinds eind
 2021 Historisch Haringvliet)
• mogelijke wandel- en vaarroutes langs en op 
 kreken 
• het nieuwe multifunctioneel centrum voor Dirksland 
• Paulina.nu
• het dorpsplein
• het nieuwe systeem van afvalverwerking
• de verkeersveiligheid in het dorp
In december is een enquête gehouden over de leef-
baarheid (zie elders in deze nieuwsbrief). In 2021 stond 
voorts de feestelijke onthulling van het kunstwerk bij de 
trambrug op het programma. Op 4 mei is een krans ge-
legd bij het monument aan het Gelderspad. De dorps-
raad ondersteunde onder andere de wielerronde van 
Dirksland, die op 21 augustus plaatsvond (1000 euro), 
de jubileumtentoonstelling van de Eerste Flakkeese Vo-
gelvereniging (500 euro) en de alternatieve kerstwande-
ling van de Hervormde gemeente (1000 euro). Andere 
activiteiten zijn vanwege corona geannuleerd. Wel zijn 
de hanging baskets aan de Voorstraat en de Ring van 
nieuwe planten voorzien (829 euro). Ook is er geld uitge-
geven aan de verlichting van de watertoren (3308 euro).
Vanuit het leefbaarheidsplan zijn kosten vergoed aan de 
Oranjevereniging en de organisatie van Oranjepop. Tot 
slot is het Handboek Goed Bestuur Vereniging Dorps-
raad Dirksland vastgesteld, een wettelijke verplichting 
van de overheid. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.Dorpsraaddirksland.nl. 

Restauratie watertoren
Voor het eind van het jaar is de watertoren gerestaureerd. 
De belangrijkste werkzaamheden zijn het renoveren van de 
buitengevel (scheuren dichten), het repareren van de kap 
en het verwijderen van de overblijfselen van het voorma-
lige restaurant in de toren. De restauratie gaat binnenkort 
van start. De gemeente, eigenaar van de watertoren, trekt 
325.000 euro uit voor de werkzaamheden en de provincie 
heeft ruim 100.000 euro beschikbaar gesteld. De bijdrage 
van de provincie is mede te danken aan de inzet van de 
Stichting Watertoren Dirksland. 
Dit jaar start de Stichting met de invulling van de toren. In 
2023 kan het publiek daar dan allerlei activiteiten verwach-
ten waaronder kunstexposities en/of informatie over de ge-
schiedenis van de watertoren en de waterleiding. Mogelijk 

gaat Outdoor Westvoorne er activiteiten aanbieden als ab-
seilen en steile-wandklimmen. 
Uiteraard dient er een kopje en een broodje te worden ge-
serveerd. De Stichting Watertoren Dirksland is op zoek 
naar gegadigden die dit op zich zouden willen nemen.

Voortgang Dorpsplein/Knarrenhof
Op 21 februari heeft op het gemeentehuis een overleg plaatsgevonden over locatie Beatrixlaan 13. Tijdens dat overleg 
met de wethouders Feller en Bruggeman is geconstateerd dat de planvorming voor het perceel aan de Beatrixlaan en 
De Schakel en de mogelijkheden om daar een dorpsplein of openbare ruimte voor ontmoeting te creëren, mede afhan-
kelijk is van de voortgang van het project Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Gooye voor Dirksland.

De dorpsraad heeft, bij monde 
van voorzitter Jan Leenders, 
haar zorg geuit over de voort-
gang van dit project, alsmede 
de gebrekkige communicatie 
naar de betrokken partijen. In 
2019 is het project om te ko-
men tot een nieuwe MFA voor 
Dirksland voortvarend opge-
pakt. Dirksland was pilot. Er is 
een tweetal avonden gehouden, 
er zijn diverse overleggen met 
SVIK en dorpsraad gevoerd en 
er zijn veel partijen bij betrokken 
geweest. Vervolgens is besloten 
de MFA, wat betreft de planning, 
mee te laten lopen in de andere 
harmonisatieprojecten op het ei-

land. Dit heeft voor veel vertraging gezorgd en bij de dorpsraad groeit de zorg: komt die MFA er wel? 
De gemeente heeft wel toegezegd een poging te doen om locatie Beatrixlaan te egaliseren en tijdelijk speelklaar voor 
kinderen te maken. Zulks in overleg met woningbouwstichting Oost West Wonen.

Poldersweegje
De verkeerssituatie op het Poldersweeg-
je is al jaren een steen des aanstoots. 
De ‘racebaan’ staat niet voor niets al 
geruime tijd op de ‘verbeterlijst’ die de 
dorpsraad altijd maakt na de jaarlijkse 
schouw én bespreekt met de gemeente. 
Daarnaast hebben bewoners aandacht 
gevraagd voor de onveilige verkeers-   
situatie.
Sinds kort is de rijbaan van het Polders-
weegje opnieuw ingericht. Onder meer 
grote metalen bakken moeten het on-
mogelijk maken om te scheuren.

Peekaaien, jaagpad, kreken
De peekaaien een nieuw aanzien geven – zonder 
auto’s – gaat wat langer duren dan gepland. Dit om-
dat er eerst zicht moet zijn op meer parkeerruimte 
aan de Mozartsingel. Dat zicht is er nog niet. Ook 
omdat er meer ontwikkelingen in dit gedeelte van 
Dirksland (Kleine Boezem) gaan plaatsvinden, zo-
als de bouw van woningen en de aanleg van een 
pumptrack. 
De dorpsraad wil het bedrag dat klaarligt voor de 
peekaaien nu gebruiken voor de terugkeer van een 
deel van het jaagpad. Het gaat om het gedeelte 
vanaf het dorp tot de fietsbrug, op de westelijke oe-
ver van het havenkanaal. Daarnaast wil de dorps-
raad een gedeelte van het geld besteden aan een 
wandelroute met informatieborden langs enkele 
kreken en een vaar- en suproute met informatiebord 
en steiger over de Boomvliet.
Overleg met de provincie Zuid-Holland moet uitwij-
zen of de financiering van de plannen op deze ma-
nier mogelijk is. Het geld voor de peekaaien is door 
de provincie beschikbaar gesteld via de erfgoedlijn 
Goeree-Overflakkee. Uit hetzelfde potje zijn onder 
andere de trambrug gerestaureerd en een kunst-
werk geplaatst.
Voor het opknappen van de peekaaien zal de 
dorpsraad over enkele jaren een nieuwe aanvraag 
indienen via de erfgoedlijn Historisch Haringvliet. De Boomvliet. 


