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Aanwezig: Jan Leenders (JL), Peter Keuker (PK), John van Item (JvI), Don Spelt (DS), Julien 

Robijn(JR), Henk Zwanenburg (HZ), Ane Marijke Ellema (AME), Jan Buth (JB), Frits Vering-

meier (FV), Jan Verboom (JV), Daan v.d. Broek, Peter Jelier (PJ), Sjaak Langeweg, Wilbert 

Mackloet, Emhe van Duin en Tony Visker  

Aanwezigen pump track: Danielle Groeneweg, Corry Groeneweg, Willanne Reijesen v. 

Brewen, Stijn Spruijt, Ineke Spruijt, Tom en Laurens 

Afmeldingen: Aad van den Hoek (AvdH), Tea Both, Mariëlle Mosterd en Anton Blok 

1 Opening 
- Door de voorzitter 
- i.v.m. planning aanwezigen wordt afgeweken van de agenda 

Actie: 

2 Pumptrack  
Stijn geeft toelichting op de plannen van de pumptrack in de strook tussen P4 en de N215. 
Er zijn zo’n 400 handtekeningen opgehaald en afgegeven bij de burgemeester. 
De gemeente is voornemens hiermee in te stemmen. Naast Dirksland loopt ook een 
aanvraag in Ouddorp en Oude Tonge. De kosten worden geraamd op € 60.000,--. 
De bedoeling is een werkgroep op te starten en proberen via fondsverwerving extra geld 
binnen te halen en aanvraag projectsubsidie. Namens de Dorpsraad zullen JL en PK hier aan 
deelnemen. 
Overleg kan plaatsvinden op de dinsdagmiddag na 14.30 uur. Datum(s) worden nog inge-
pland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
JL + PK 

3 Voorzieningen minder validen 
Mevrouw van Duin vraagt aandacht voor de bereikbaarheid en voorzieningen in en naar de 
watertoren. 
JB geeft namens de St. Watertoren toelichting op de plannen en ideeën. Hij zegt dat er 
zeker rekening mee zal worden gehouden de begane grond toegankelijk te maken en dat er 
ook toilet voorzieningen komen voor minder validen, doch een lift naar boven is niet 
realiseerbaar. 

 
 
 
 
AvdH 

4 Mededelingen 
- Geen presentatie Youth for Christ (wordt mogelijk verplaatst naar 4 juli as.) 
- Boven het zebrapad naar de loopbrug naar het ziekenhuis is verlichting geplaatst 
- Activiteiten Dirksland zijn gemeld bij Eilanden Nieuws 
- Flyer Amicitia (helaas ontbreekt dat de dorpsraad een bijdrage heeft geleverd!) 
- Kinderfeest volkstuin 11 juni jl. (mail PJ 9 juni jl. ) 

Het feest n.a.v. het 100 jarig bestaan is uitstekend verlopen. Via o.a. flyers aan de basis-
scholen en ondernemers waren er zo’n 120 kinderen en ouders aanwezig. (meer dan 
verwacht) Van de activiteiten is een presentatie gemaakt. De link op onze website zetten!  

 
 
 
 
 
 
 
JvI + PJ 

5 Notulen 2 mei 2022 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 

 
 

6 Ingekomen en uitgaande stukken 
4/5 Mail AME c.q. OWW m.b.t. terrein oude Inktvis (Door AME zal navraag worden gedaan 
bij de woonconsulent. Vinger aan de pols houden bij OWW m.b.t. de ontwikkeling) 
4/5 Mail Peter Jelier m.b.t. bomen planten, zie agendapunt 6 
5/5 Mail Emhe van Duin m.b.t. rolstoelafhankelijk watertoren (AdvH), zie punt 3 
5/5 Mail Karia Lenstra (Amicitia) m.b.t. bedrag 4 mei (AdvH) (afgehandeld, nog onduidelijk 
hoe het volgend jaar moet i.v.m. het ophouden bestaan Amicitia) 
6/5 Brief Estatie Invest m.b.t. loop-fietsbruggen (zijn op dit moment volop bezig) 
10/5 Mail AME m.b.t. presentatie Jeugd voor Christus (is komen te vervallen) 

 
AME 
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10/5 Mail Peter Dijkgraaf m.b.t. verkeerssituatie Secretarieweg (AdvH) (meenemen in de 
schouw) 
11/5 Mail Herma Dingemanse Plan een boom (meenemen agendapunt 7) 
13-5 Mail AME m.b.t. pumptrack, zie punt 2 
13-5 Mail AME m.b.t. kennismakingavond 6 oktober dorpsraden en nieuwe gemeenteraad 
13-5 Mail AME m.b.t. parkeren Peekaaien van vrachtwagens (er wordt door de gemeente 
niet gehandhaafd. Mail/ brief sturen naar de burgemeester) 
16-5 Mail stichting digitaal dorpsplein (weten niet direct wat we hier mee aan moeten, 
AME stuurt hem door naar de afdeling Economische Zaken) 
18-5 Blad Heemschut De Erfgoedbeschermers (KvR neemt hier kennis van) 
18-5 Mail Frits (FV) m.b.t. kofferbakmarkt 9 juli as. (loopt goed, zijn inmiddels 51 aanvragen 
binnen! Is nog bezig catering te regelen voor die dag) 
18-5 Mail Uitnodiging Amicitia muzikale avond 18 juni as. in de SVIK 
24-5 Mail MTB Flakkee m.b.t. opening MTB route 1 juni (PK hierbij aanwezig geweest) 
24-5 Mail AME m.b.t. jurylid projecten gedichten in het landschap (gaat PK doen) 
25-5 Mail Eerste Flakkeese Vogelvereniging m.b.t. facturatie (AdvH) (is afhandeld) 
31-5 Mail Rabobank m.b.t. presentatie bankfraude (doorsturen naar de JV is interessant 
voor de ouderen vereniging) 
6-6 Mail Anton Blok m.b.t. kosten Oranjepop (afhandeling opnemen in de vergadering van 
4 juli as.) 
6-6 Mail Piet de Man  m.b.t. verkeersveiligheid (meenemen in de schouw) 
8-6 Mail Albert van Lenten m.b.t. afhandeling financiële zaken Eerste Flakkeese 
Vogelvereniging (is afgehandeld, zie mail 25/5) 
8-6 Mail Ronald Weydema (VVD) m.b.t. niet doorgaan evenementen (fijn dat er binnen de 
politiek aandacht wordt gevraagd, mogelijk kan de VRR de zaken versoepelen) 
3-6 Mail Tony Visker m.b.t. verkeersoverlast Straatdijk (JL uitgenodigd voor de vergadering) 
Ondanks dat er een bord hangt dat auto’s hier niet mogen rijden, wordt dit toch gedaan 
door met name bezorgers! Heer Visker vraagt om verkeer remmende maatregelingen, 
bijvoorbeeld paaltjes aan het begin en einde. AME koppelt dit intern terug bij de gemeente 
en wij voegen het toe aan de schouw 

AvdH 
 
 
 
Allen 
 
HZ 
 
AME 
 
KvR 
 
 
 
 
 
HZ 
 
 
 
 
AvdH 
 
 
 
 
 
AME, AvdH 

7 Plan/ actie bomenplant in Dirksland 
N.a.v. onze nieuwsbrief zijn diverse reacties binnengekomen. 
PJ kweekt zelf bomen (kastanjes, eiken en wilgen) maar kan ze niet kwijt! 
Voorstel om de scholen bij het bomenplanten in te schakelen? 
AME zal aan Rinus van Kempen, opzichter Groen wat de mogelijkheden zijn. 
Mevr. Dingsemanse vraagt om bomen in de Magnolia, Clematis en Amberlaan 

 
 
 
 
AME 

8 Huishoudelijk reglement 
JV had nog een aantal opmerkingen. Deze zullen nog worden verwerkt. 
Met het aanpassen kan het definitief worden vastgesteld. 

 
HZ 
 

9 Leefbaarheidsplan 
Terugkoppeling Koningsdag door de Oranjevereniging. 
Men had de markt uitbesteed aan derden. Volgend jaar gaan ze het weer zelf doen. Met 
name de Voorstraat was niet vol bezet. 
Door de goede isolatie was helaas de aubade bij Bestewaard niet goed te beluisteren door 
de inwoners. Nog onduidelijk hoe het in 2023 gaan doen zonder Amicitia. 

 
 
 

10 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Er is door PK een film gemaakt van het jaagpad en Paul Tebes heeft/ zal de begroting in 
dienen bij de Erfgoedlijn. Voor de trap, hekjes en fietsopstelplaats zal bij het Waterschap 
vergunning aangevraagd moeten worden. 
Aan de films nog wat extra foto’s toevoegen van o.a. de stenentrap. (HZ zal ze doorsturen) 
Dit project ook indienen bij de ZHVKK. 

 
 
 
 
HZ 
HZ + PK 
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11 Overleg kreken/ havenkanaal wandel + kanoroutes 
De wandel krekenroute Boezem/ Smalle Gooie/ Zwarte Gat komt toch in aanmerking voor 
subsidie vanuit de Erfgoedlijn. 
Op 22 juni as. zullen we via een presentatie (HZ) op de Erfgoedbijeenkomst dit indienen 
voor uitvoering in 2023. Moeten het e.e.a. financieel onderbouwen met o.a. een bijdrage 
van de gemeente en indienen projectsubsidie. 

 
 
 
 
AME + HZ 

12 Voortgang dorpsplein 
Er is weinig medewerking te verwachten, zie mail 4/5.  

 

13 Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief mei is weer huis aan huis verspreid. 

 

14 Website 
De link van het kinderfeest op de website zetten. Idem de dorpswandelingen. 
De extra kosten voor de website zijn goedgekeurd. 

 
JvI 

15 Watertoren  
Zie punt 3 

 
 

16 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
KvR> start samen met PK de dorpswandelingen weer op. Gepland zijn 23 juli, 20 augustus 
en 17 september. Moet nog wel toestemming komen voor de toegang NH kerk. 
Ook komt er nog een wandeling met groep 6 van de Inktvis. 
JV> Had de dorpsraad gemist op de conferentie 19 mei jl van Paulina.nu m.b.t. Wonen voor 
Ouderen. Na inventarisatie waren JL en JR aanwezig! 
JL> Ergert zich dat de dorpsraad c.q. inwoners niet (tijdig) betrokken worden bij de 
ontwikkeling van de woningbouw. Dit kenbaar maken via een brief aan de verantwoorde-
lijke wethouder (Daan Markwat) 

 
 
 
 
 
 
 
HZ 

17 Nieuwe datum vergaderingen: 
maandag 4 juli in de Schakel 19.30 uur 
maandag 1 augustus 
maandag 4 september 

 

 


