
Dorpsraad Dirksland           vergaderdatum: 5 september 2022 in de Schakel 
Aanwezig bestuur: Jan Leenders(JL), Aad van den Hoek (AH), Juliën Robijn(JR) en Peter Keuker(PK). 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Elema (AMEgemeente), Frits Veringmeier(FV), Kees van Rixoord 

(KvR),  

Jan Buth, Wilma de Bruine (raadslid). 

Afmeldingen: Henk Zwanenburg(HZ), Jan Verboom (JV).            Afwezig: John van Item 

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

 

2 Mededelingen 
JL Volgende vergadering komt Ariëtte Hage van Youth for Christ 
KvR heeft de bijeenkomst van de Erfgoedtafel bijgewoond (22 aug?)  

 

3 Notulen van 1 augustus 
(punt 4) AME De brief van 17 juni is in behandeling genomen. Antwoord volgt. 
(punt 5) vrij besteedbaar budget 2022 wijzigen in 2023-2026 AME 
(punt 8) de schouw is ontvangen, aan de terugkoppeling wordt nog gewerkt. 
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4 Ingekomen en uitgaande stukken 
-brief Oranjepop (Anton de Blok); financiële verantwoording wordt niet geleverd 
en de subsidie van €1750,- wordt teruggestort naar de dorpsraad. Besloten wordt 
om het bedrag meteen door te boeken t.b.v. de pumptrack. 
-brief Wielercomité (Arie van ’t Geloof) met uitnodiging Wierronde. Zie punt 6. 
-brief gemeente (AME) m.b.t. projectsubsidie pumptrack. De subsidieaanvrage van 
€50.000,- is reeds door de gemeente zelf gedaan. Sponsoring wordt geraamd op 
€2500,-. Verdere fondsen die genoemd worden: Windfonds, Provincie en 
VSBfonds. Zie verder punt 13. 
-brief KvK. Juliënne Robijn staat nu definitief ingestreven als bestuurslid dorpsraad. 
-antwoord gemeente (Kees Overweel) over parkeren op de Peekaaien. Peekaai 
Oosthavendijk ligt buiten bebouwde kom. Hier geldt geen verbod voor 
vrachtwagens. De Peekaai Westhavendijk ligt wel binnen de bebouwde kom. Hier 
wordt gehandhaafd, maar vindt geen overtreding plaats. 
-ontvangstbevestiging gemeente m.b.t. bijdrage ad €1750,- t.b.v. Pumptrack 
-kopie brief Jan Verbiest aan gemeente m.b.t. tot de smalle trottoirs Achterdorp. 
-uitnodiging OWW m.b.t. stakeholdersoverleg over veilige omgeving. Met moet 
zich zelf aanmelden via internet. De bijeenkomst vindt plaats op 22 september bij 
Hofstede Lust en Last. 
-bericht Wim Polder van de IJsvereniging Dirksland. Zij houden op te bestaan en 
dragen het idee aan om de pumptrack daar te realiseren. De dorpsraad is daar niet 
zo’n voorstander van. Genoemd wordt een camperstandplaats (FV). Besloten 
wordt om met de leden na te denken over een bestemming voor het gebied van 
de ijsbaan. Gaarne in Nieuwsbrief opnemen 
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5 Terugkoppeling dorpswandeling 20 augustus 
-start, als gewoonlijk 13.30 uur, slechts 4 deelnemers, kerk was open, kopje koffie 
ter afsluiting bij restaurant  
Het Anker. HZ heeft gezorgd voor de posters. 
-Volgende wandelingen staan gepland op 17 september en 22 oktober. PK zal daar 
ook bij zijn. Dit opnemen in de evenementenpagina van de lokale kranten. 
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6 Terugkoppeling Wielerronde van Dirksland 
-Geslaagd evenement. AH heeft startschot gelost. Speciale uitnodiging dorpsraad. 
Ook JL was aanwezig. Dorpsraad is genoemd als sponsor. 
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7 Bomenplan 
-AME adviseert dorpsraad te zoeken naar geschikte locaties voor herplanting van 
zelfgekweekte bomen.  

 
 



8 Terugkoppeling schouw 
-AME laat weten dat de schouw in goede orde is ontvangen en daar z.s.m. mee 
aan de slag gaat. 
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9 Ontmoeting gezamenlijke dorpsraden op initiatief dorpsraad Sommelsdijk 
-John Ravenshorst noemt 20 september of 4 oktober als mogelijke data. 
-Dorpsraadsleden kunnen zich persoonlijk melden bij John Ravenhorst. 
voorzitter@sommelsdijksedorpsraad.nl 

 
 

10 Leefbaarheidsplan 
-Overheveling €1750,- van Oranjepop naar Pumptrack. 
-Verder verwerkt: wielerronde, kosten plantenbakken, koffermarkt, slootjesdag en 
klein grondbezit. 
-In september moeten alle verenigingen aangeschreven worden. De einddatum 
voor subsidieaanvragen is vastgesteld op 1 november. 
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11 Voortgang peekaaien, jaagpad, havenkanaal 
-Vergunning aangevraagd door Paul Thebes 
-Aanvragen liggen nog bij Provincie en Waterschap 
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12 Voortgang kreken (Boomvliet, Boezem, Smalle Gooije, Zwarte Gat) 
-KvR heeft op Meneerse Werf een bijeenkomst van de Erfgoedtafel bijgewoond. Er 
waren 4 presentaties o.a. over het Haringvliet. Ons krekenplan is ingediend. 
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13 Voortgang plannen Pumptrack 
-subsidie is aangevraagd door gemeente ad €50.000,- 
-dinsdag 6 september vindt overleg plaats op het Rondeel met 2 jongeren, AME, JL 
en PK. Jongeren zullen uitgedaagd worden om te zoeken naar co-sponsoring. 
-Totale kosten worden geraamd op €70.000,- 
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14 Voortgang dorpswandelingen 
-zie punt 5 van deze notulen 

 
 

15 Voortgang dorpsplein 
-Donderdag 8 september doet AME een rondje door het dorp met Marleen van 
der Tol van OWW. Tijdens deze ontmoeting zal worden gesproken over de locatie 
Beatrixlaan en eventuele nieuwbouwplannen.  
Met Wilma de Bruine is gesproken over de multifunctionele ruimte. De dorpsraad 
voelt zich behoorlijk in de steek gelaten door het college. Van pilotgemeente is 
Dirksland teruggeplaatst naar de laatste plaats. 
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16 Voortgang ontwikkeling watertoren 
-De restauratie is in volle gang. Spandoekenactie voor reclamedoeken is gestart. Er 
wordt gezocht naar een horecaondernemer. De vorige exploitant heeft een 
behoorlijke ravage in het pand aangebracht. 

 

17 Nieuwsbrief november 
-De redactie komt op 8 september bijeen. 
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18 Website 
-geen mededelingen 

 

19  Rondvraag 
-Volgende vergadering komt Ariëtte Hage een uiteenzetting geven over Youth for 
Christ. 
-FW doet een oproep voor vrijwilligers, die de hanging baskets en bloembakken 
willen verzorgen. Daar is de klad in gekomen. 
-Stakeholdersbijeenkomst 22 september aanmelden via: www.oostwestwonen.nl  
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20 Volgende vergadering 3 oktober in De Schakel, aanvang 19.30 uur  
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