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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) en Marieke Kalle 

Afmeldingen: Geen 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Julien is aangemeld bij de KVK 
- Per post het magazine Samen naar Beter ontvangen (zie ook mail Paulina.nu) 
- Nieuwsbrief Ouddorp 
- Boekje Streekarchief over GO 

 
 
 

3 Zorgthuys uitleg door Marieke Kalle 
Samen met haar zus zijn ze vijf jaar geleden gestart in Sommelsdijk met thuis- en mantel-
zorg, logeerzorg en dagbesteding (vier dagen en gaan naar vijf dagen). Wel met een 
christelijke visie. Hebben nu 10 personen in de thuiszorg werkzaam. 
Zijn nu gevestigd in het Reginahof in Dirksland en hebben van 1-1-2023 de gehele locatie 
ter beschikking. 
Hebben contract met zorgverzekeraars, langdurige zorg en wmo. 
Zoeken extra (financiële) ondersteuning voor het opknappen van het gebouw en aanschaf 
duofiets. Er zijn door de aanwezigen divers opties genoemd op een financiële ondersteu-
ning aan te vragen. 
Afgesproken dat we een artikel gaan wijden over de Zorgthuys in onze nieuwsbrief van no-
vember.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PK/KvR 

4 Notulen 4 juli 2022 
Punt 4 Nog geen officiële reactie ontvangen op onze brieven van 17 juni jl. van de gemeen-
teraad en college! 
Brug Essenlaan. JvI is wezen kijken. Het is inderdaad een behoorlijke boog i.v.m. de 
overspanning. Volgens John kan je daar wel met de scootmobiel overheen, doch ideaal is 
het niet. Als dorpsraad kunnen we hier niets in betekenen. (melden aan bewoner) 
Punt 12 Pumptrack uitvoering volgens concept Oude Tonge en niet Ouddorp! 
Punt 17 Opschonen website moet nog gebeuren (actie JL!) 

 
 
 
 
 
HZ 
 
JL/JvI 

5 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 11-7 aanmelden verkiezing dorpskrachtprijs ZH 11 oktober as. 
- 14-7 email AME m.b.t. vrij besteedbaar budget 2022 (doorgestuurd AvdH/ Jl) (vergoeding 
is verhoogd i.v.m. toename aantal inwoners) 
- 20-7 email JR m.b.t. aanmelding spreker Marieke Kalle ZorgthuysFlakkee (reply 26/7) 
- 22-7 email John Ravenhorst voor gezamenlijk vergadering dorpsraden (doorgestuurd 
bestuur/ reply 25/7), zie punt  
- 25-7 email John Ravenhorst voor gezamenlijk vergadering dorpsraden, zie punt 6 
- 25-7 email Annet van Loon m.b.t. de Diekdag 29 juli (doorgestuurd leden) 
- Diverse mails KvR m.b.t. dorpswandeling, zie punt 13 
- 27-7 email Paulina.nu m.b.t. magazine Samen naar beter 
- 28-7 email Anton de Blok m.b.t. Oranjepop (wordt na de vergadering door bestuur 
besproken) 
- 28-7 email AME m.b.t. jaarwisseling, pumptrack (zie punt 12) en schouw (zie punt 8) 
Gemeente wil meer preventieve maatregelen nemen om de overlast met oud- en nieuw te 
verminderen door scholen en verenigingen (met jeugd) te benaderen. 
- 4-7 Uitnodiging stakeholdersbijeenkomst OWW op 22 september in Hofstede lust en last 
Sommelsdijk tussen 13.00 en 17.00 uur. (PK en FV gaan daar naar toe) 
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6 Wat te doen met gezamenlijke dorpsraden? 
Heer Ravenhorst laten weten dat dit een goed idee is maar dat er een agenda opgesteld 
moet worden en dat elke dorpsraad een toelichting geeft over haar activiteiten, zodat 
inzichtelijk is waar de raakvlakken en ideeën voor de toekomst liggen. 

 
HZ 

7 Plan/ actie bomenplant in Dirksland 
AME heeft het e.e.a. doorgestuurd naar de afdeling leefbaarheid en wijk. Volgende 
vergadering bespreken. 

 
AME 
 

8 Terugkoppeling items schouw 
AvdH heeft de schouw van 2022 geüpdatet. Deze wordt door JvI op de website geplaatst. 
De schouw opsplitsen in verkeerszaken/ veiligheid en overige (leefbaarheid) daar het 
verschillende organisaties zijn binnen de gemeente. AME zal het e.e.a. terugkoppelen en 
daarop terugkomen in de volgende vergadering. 

 
AvdH/JvI 
 
AME 

9 Leefbaarheidsplan 
- 9 juli as. de kofferbakmarkt. Inmiddels 81 aanmeldingen, helaas geen   AvdH heeft het bedrag aan de organisatie klein grondbezit overgemaakt.  

De kofferbakmarkt 9 juli. Jl. heeft 85 aanmeldingen gehad. Voor 2023 wordt de limiet 95! 
Geen directe terugkoppeling vanuit de wielerronde. Hoe wordt de inbreng van de dorps-
raad naar buiten gebracht? Volgen AvdH komt dit op de sponsorborden te staan! 

 
 
 

10 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Met Paul Tebes op locatie de zaak bekeken m.b.t. de toegang, trap en parkeergelegenheid 
fietsen. Vergunning is inmiddels aangevraagd. 

 
 

11 Overleg kreken/ havenkanaal wandelroutes 
Op 12 juli is overleg geweest met Martijn Lambert om het projectplan en de financiering 
door te spreken. Het plan is inmiddels ingediend bij de erfgoedlijn. 
Ook het Waterschap geeft een bijdrage van € 5.000,--. 
Pas in november wordt bekend gemaakt welke projecten er doorgaan. 

 
 
 

12 Pumptrack 
Wordt bekeken of overleg eind deze maand georganiseerd kan worden. 
AME zal een concept voorstel maken voor de subsidie aanvraag opdat wij deze voor 1 
september kunnen indienen. 

 
AME 

13 Dorpswandelingen 
Er zijn wandelingen gepland in augustus, september en oktober. 
Posters zijn in de maak en zullen worden opgehangen zodra ze binnen zijn. (vrijwilligers?) 
KvR maakt deze week een persbericht en meld dit ook aan bij eiland marketing. 
Er worden ook bus tours georganiseerd. Als er genoeg aanmeldingen zijn komt deze ook 25 
augustus in Dirksland. 
Datums doorgeven aan JvI om de wandelingen op de website zetten! 

 
 
Allen 
 
 
 
KvR 

14 Voortgang dorpsplein 
Contact houden met de projectleider van OWW. 
Het terrein van de inktvis is inmiddels gemaaid! 

 
 

15 Watertoren  
De toren is binnenin helemaal gestript. 
Er zijn inmiddels diverse aanvragen binnen gekomen voor reclame op de toren. (tot einde 
van dit jaar) 
Esselink gaat sanitair en tegels sponseren voor de toiletten en Hoppenbrouwers verzorgd 
de aanleg. 
AvdH zal aanvraag dienen voor een financiële bijdrage van de spandoeken voor Esselink en 
Hoppenbrouwers. 
Worden nog vrijwilligers gezocht voor het opknappen binnenzijde! 

 
 
 
AvdH 
 
 
 
 
Allen 

16 Nieuwsbrief 
Staat gepland voor november 

 

17 Website  
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Zie diverse punten notulen JvI 

18 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
Jl> Vraagt plan voor aanwijspunten slechtzienden en blinden. 
Antw> Moet men zelf aangeven wat ze precies willen en waar! Pas dan kan bekeken wor-
den wat er kan! JvI heeft contacten bij het oogcafé, wellicht geeft dat meer duidelijkheid. 
PK> Was namens de dorpsraad jurylid aan de gedichten wedstrijd van de erfgoedlijn. 
Antw> De winnaar(s) worden bekend gemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief van de erf-
goedlijn. 

 
 
 
JvI 

17 Nieuwe datum vergaderingen: 
maandag 5 september 
maandag 3 oktober 

 

 


