
Dorpsraad Dirksland                                                      vergaderdatum: 2 mei 2022 

Aanwezig bestuur: Jan Leenders(JL), Aad van den Hoek (AH),Don Spelt(DS), John van Item(JvI), Juliën 

Robijn(JR) en Peter Keuker(PK). 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Elema (AMEgemeente), Frits Veringmeier(FV), Jan Verboom(JV), 

Kees van Rixoord, Lida Hoek en Floor van Dilst (St. ZIJN). 

Afmeldingen: Henk Zwanenburg(HZ), Anton de Blok, Mariëlle v.d.Berg, Youth for Christ. 

1 Opening  
JL heet allen welkom. PK vervangt HZ als notulist.  

 

2 Mededelingen 
JL heeft de nieuwsbrieven laten verspreiden door Bouwman.  
DS zal (naar verwachting) zijn bestuursfunctie neerleggen i.v.m. benoeming 
gemeenteraad. 
Amicitia laat weten, dat zij ophoudt te bestaan. Viering 100 jarig bestaan 
afgeblazen. 

 

3 Presentatie Youth for Christ 
Komt te vervallen. 

 
 

4 Notulen van 21 april 
-JB vraagt uitleg over artikel in Eilandennieuws m.b.t. Dorpsraad en politiek. Uitleg 
JL: schriftelijk gevraagd om rectificatie. Geen reactie. Bestuur besluit verder geen 
ophef te maken. 
-JB vraagt waarom P4 niet verder uitgebreid word. Antwoord JL: geen 
overeenstemming tussen Cura Mare en gemeente m.b.t. financiering. Ook de 
plannen rond de Peekaaien zijn door de Provincie/Erfgoedlijn op de lange baan 
geschoven. 
-AME deelt mee dat de plannen rond een pumptrack en een trapveld door de 
gemeente wel uitgevoerd gaan worden. Schetsen zijn klaar. 
-FV vraagt waarom de hanging baskets van de Voorstraat niet uitbesteed zijn aan 
een plaatselijke onderneming. AvdH en JL zeggen toe dit volgend jaar wel te doen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvdH 

5 Ingekomen en uitgaande stukken 
-brief Don Spelt i.v.m. bekleden raadszetel. 
-brief Provincie, melding Start Groene Plus regeling. Dirksland kent weinig open 
ruimten om op te vullen.(JL) 
-brief Leen v.Prooijen m.b.t. kinderspeeldag Vereniging Landarbeiders. 
Goedgekeurd en beantwoord door AH 
-brief gemeente m.b.t. toekenning 500 euro voor dodenherdenking. Bedrag wordt 
doorgesluisd naar Amicitia. 
-KvR meldt dat beeldje op de Nieuwstraat tijdens Koningsdag is beschadigd. 

 
 
 
 
 
AvdH 

6 Presentatie Schouw door Aad van den Hoek 
-De enquête heeft nieuwe knelpunten blootgelegd. 24 situaties komen voorbij: 
bestaande-, opgeloste- en niet toegekende oplossingen.  

 

7 Jaagpad 
Om in aanmerking te komen voor een prijs (50-100-250 euro) bij ZHVKK is besloten 
een presentatie in te dienen. 

 
HZ 
PK 

8 Brandbrief dorpsraden 
JL heeft een brief opgesteld ter ondertekening van alle dorpsraden met protest 
tegen landelijk beleid om spoedeisende hulp ziekenhuis te sluiten. Doorzetten. 

 
 
JL 

9 Concept aanpassing huishoudelijk reglement  



Besloten is om de besluitvorming uit te stellen, omdat de leden geen kopie 
ontvangen hebben. 

JvI 
DS 

10 Bestuurder gezocht 
Vooruitlopend op het vertrek van Don Spelt wordt gezocht naar een opvolger. 

 

11 Leefbaarheidsplan 
-Oranjepop wordt verzocht meer inzicht te bieden in de uitgaven en inkomst.  
-Oranjevereniging wordt gevraagd om terugkoppeling. 
-De subsidie voor de kranslegging ad 500 euro is doorgesluisd naar Amicitia. 
Dorpsraad wil ook nog een gemeentelijke bijdrage voor de krans. 

 
AvdH 
 
 
AME 

12 Voortgang ontwikkeling peekaaien en jaagpad/havenkanaal 
JL en PK gaan dinsdag 3 mei naar overleg “Kreek in Zicht” (provincie, gemeente, 
dorpsraden) waarin deze zaken behandeld worden. 

 
JL 
PK 

13 Voortgang kreken (Boomvliet, Boezem, Smalle Gooije, Zwarte Gat) 
Helaas vallen deze items niet binnen de huidige erfgoedlijn. Wordt ook besproken 
op 3 mei. 

 
JL 
PK 

14 Voortgang dorpsplein 
De kuil zal niet met zand opgevuld worden. OostWestWonen zal eens per jaar het 
terrein schoonmaken en inzaaien. AME heeft contact gehad met OWW en er is 
toegezegd de omwonenden te betrekken bij hun plannen. 

 
 
AME 

15 Voortgang Multifunctioneel Centrum 
JL In dit gebouw moeten alle activiteiten van de Schakel, de SVIK en De Gooije 
worden gebundeld. Plannen worden uitgesteld tot 2026 i.v.m. andere prioriteiten 
zoals scholenbouw. De Schakel blijft voorlopig nog een jaar open. De SVIK ziet af van 
het inzetten van vrijwilligers in de Schakel. Eventueel zal de dorpsraad op zoek gaan 
naar vrijwilligers. 

 

16 Nieuwsbrief 
De meibrief wordt op 3 mei verspreid in Dirksland. 

 

17 Website 
Geen nieuwe ontwikkelingen 

 

18 Voortgang ontwikkeling watertoren 
In mei wordt gestart met de restauratie die duurt tot eind december. Gezocht wordt 
naar nieuwe gebruikers. Thans gebruikt Outdoor Westvoorne de toren. 

 

19  Rondvraag 
-Floor van Dilst (Stichting ZIJN) stelt zich voor als nieuwe vertegenwoordiger voor 
Dirksland. Zij hoopt eens per jaar de dorpsraad te bezoeken. Zij wil de lijnen kort 
houden en bij haar kunnen we terecht voor melding van burgers met persoonlijke 
problemen. 
-FV beeldje ziekenhuis komt terug. 
-KvR gaat de dorpswandelingen weer opstarten en krijgt hulp van PK 
-AME deelt mee dat alle omwonenden van de Clematis en Amberlaan een brief 
ontvangen over de fiets/loopbrug die er echt komen gaat. De gemeente en Estate 
zijn dit overeengekomen. 
-AME gaat de jeugd uitnodigen in de dorpsraad van 13 juni. Zij worden 
geïnformeerd over de pumptrack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AME 

20 Volgende vergadering 13 juni in De Schakel, aanvang 19.30 uur  

 


