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Aanwezig: Jan Leenders (JL), Aad van den Hoek (AvdH), Peter Keuker (PK), John van Item 

(JvI), Don Spelt (DS), Julien Robijn(JR), Henk Zwanenburg (HZ), Ane Marijke Ellema (AME), 

Frits Veringmeier (FV), Jan Verboom (JV)  

Afmeldingen: Ane Marijke Ellema (AME), Mariëlle Mosterd en Akkie Krouwel (uit mailbe-

stand op verzoek) 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- AME heeft zich afgemeld i.v.m. corona ook afspraak pumptrack is geannuleerd 
- Adreswijziging Fam. Rentes 
- Don Spelt is bij de KvK afgemeld als bestuurslid 
- 17/6 Telefonisch contact Joop Ridder ZHvKK, zie punt 9 
- 14/6 en 4/7 Telefonisch contact Ad Hameete, zie punt 13 

 
 
HZ/ AvdH 

3 Notulen 13 juni 2022 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 
Vergaderdatum september moet 5 september zijn! 

 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 17-6 Brief naar College en Raad m.b.t. woningbouw Dirksland 
- 17-6 Brief naar Burgemeester i.v.m. parkeren vrachtauto’s Peekaaien 
- 28-6 Mail naar Peter Jelier m.b.t. link kinderfeest volkstuinen (afgehandeld) 
- 24-6 Mail gemeente m.b.t. ontvangst brieven 
- 20-6 Mail KvR m.b.t. geen toegang NH kerk voor de dorpswandelingen, zie punt 13 
- 27-6 Mail ZHvKK m.b.t. bijeenkomst 11 oktober as. 
- 27-6 Mail Joop Ridder ZHvKK m.b.t. jaagpad, zie punt 9 
- 28-6 Mail AME m.b.t. De Kleine Boezem woningbouwproject 
- 30-6 Mail ZHvKK m.b.t. Oranjefonds (opnemen in Nieuwsbrief) 
- 2-7 Mail Brug Essenlaan (situatie eerst zelf bekijken en dan oordeel vormen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PK/ KvR 
 

5 Besluit Oranjepop 
Er zijn nog teveel vraagtekens. Alleen kostenoverzicht en niets over de inkomsten en 
huidige kaspositie. Anton Blok uitnodigen voor gesprek met penningmeester. 

 
HZ/AvdH/ 
JL 

6 Terugkoppeling jubileumconcert Amicitia (JL) 
De zaal in de SVIK was tot de laatste stoel bezet. De vereniging wordt ontbonden. 
De opbrengst van de verkoop van instrumenten is geschonken aan de kinderafdeling van 
het ziekenhuis. 

 

7 Plan/ actie bomenplant in Dirksland 
Wordt doorgeschoven naar de vergadering van 1 augustus 

 
 

8 Terugkoppeling items schouw 
Wordt doorgeschoven naar de vergadering van 1 augustus  
HZ voegt nog een item toe, namelijk het gevaar voor fietsers bij de rotonde Korteweegje 
In het najaar nog overleg inplannen met de nieuwe gemeenteraad 

 
HZ/AvdH 
 

9 Leefbaarheidsplan 
- 9 juli as. de kofferbakmarkt. Inmiddels 81 aanmeldingen, helaas geen catering 
- 20 augustus de wielerronde in Dirksland. Heeft e.e.a. in de lokale kranten gestaan. De 

rekening is inmiddels betaald 

 
 
 

10 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Er is door PK een film gemaakt van het jaagpad en met Paul Tebes is 7 juli een afspraak op 
locatie i.v.m. de vergunning aanvraag. De laatste versie van de film ook op de website 
zetten. 

 
 
JvI 
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Dit project ook indienen bij de ZHVKK. Bijeenkomst is 11 oktober as. in het Provinciehuis 
ZH. Pk en HZ aanmelden. 

 
HZ + PK 

11 Overleg kreken/ havenkanaal wandel + kanoroutes 
Op 22 juni een presentatie (HZ) gehouden op de Erfgoedbijeenkomst. Dit project indienen 
voor uitvoering in 2023. Moeten het e.e.a. financieel onderbouwen met o.a. een bijdrage 
van de gemeente en indienen projectsubsidie. 
Door aanwezige op de bijeenkomst is gestemd op de projecten. Volgen de uitslag 27 juni 
ziet het er goed qua toekenning van de punten. 

 
 
AME + HZ 

12 Pumptrack 
Overleg is geannuleerd. Is wel tekening verstrekt! Uitvoering ala Ouddorp! 

 

13 Dorpswandelingen 
Na overleg met Ad Hameete en het bestuur van de NK Kerk heeft men toch besloten 
toegang te verlenen om de kerk te gebruiken (start van de dorpswandelingen). 
Ad zorgt ervoor dat de kerk toegankelijk is op de gewenste dagen. KvR en PK kunnen de 
plannen doorzetten, echter de wandeling voor 23 juli is niet haalbaar. Mogelijk nog een 
extra wandeling in augustus. Er zullen posters (door Gelein) worden gemaakt en verspreid 
op de actuele locaties. FV levert de adressen aan. 

 
 
 
PK/KvR 
 
FV 

14 Voortgang dorpsplein 
Contact houden met de projectleider van OWW (zie mail 4/5) 

 
PK 

15 Watertoren  
Heeft een heel verhaal gestaan in het Eilandennieuws (De Chinees!) 
Men hoopt dat bedrijven (sponsors) gebruik gaan maken voor doeken om de stellingen. 
Mogelijkheid bekijken op een projectsubsidie in te dienen! 

 
 
 
AvdH 

16 Nieuwsbrief 
Staat gepland voor oktober/ november 

 

17 Website 
Verzoek van JvI om de site op te schomen 

 
JvI/ JL 

18 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
FV> Welkom nieuwe bewoners GO. Werd vroeger door de ondernemers verzorgd en was 
een groot succes. Nu loopt dit via de gemeente n.a.v. iniatief van Mimi van Loon. 
Antw.> We zouden het leuk vinden als het lokaal kon, doch uit privacy regels krijgen wij 
geen inzicht wie hier komt wonen. 

 
 
 
 

17 Nieuwe datum vergaderingen: 
maandag 1 augustus in de Schakel 19.30 uur 
maandag 5 september 

 

 


