
Jaagpad
De plannen voor een jaagpad langs het havenkanaal begin-
nen vaste vormen aan te nemen. Inmiddels is een subsidie 
van 30.000 euro aangevraagd en zijn de vergunningen van 
het waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland 
en de gemeente zo goed als rond. Ook de pachter van 
de gronden tussen de fietsbrug en de Eerste Stoofweg is 
akkoord. 
Deze maand mag de dorpsraad de plannen van het jaag-
pad presenteren op het Provinciehuis in Den Haag. De ver-
schillende ingestuurde plannen zullen door een commissie 
worden beoordeeld. Onder de meest haalbare plannen 
worden geldprijzen verdeeld.

Subsidie aanvragen bij 
de dorpsraad
Jaarlijks in november stelt de dorpsraad een Leefbaar-
heidsplan vast. In dit plan staat beschreven welke ver-
enigingen en initiatieven een subsidie tegemoet kunnen 
zien. Voorwaarde voor een subsidie is dat het initiatief de 
inwoners van Dirksland ten goede komt. 
Wie in aanmerking wenst te komen voor een subsidie, di-
ent zijn aanvraag voor 15 november in te dienen bij Henk 
Zwanenburg, secretaris van de dorpsraad.
Het ‘Aanvraagformulier financiële bijdrage 2023’ is te vin-
den op de website van de dorpsraad: 
www.dorpsraaddirksland.nl 

Op weg naar een pumptrack
Op 6 september vond in het Rondeel een gesprek plaats tussen de gemeente Goeree- 
Overflakkee en de initiatiefnemers voor het realiseren van een pumptrack. Een pumptrack 
is een circuit vol hobbels en bochten, geschikt voor skates, skateboarden, stepjes en 
BMX-fietsjes. 
De groep jonge initiatiefnemers werd vertegenwoordigd door Laurens en Tom (Daniëlle en 

Stijn konden er niet bij zijn). De dorpsraad, als subsidieaanvrager, werd vertegenwoordigd door Peter Keuker. 
Op dit moment stelt de gemeente een offerte op. Nemen we als referentie de pumptrack van Oude-Tonge, dan zijn de 
verwachte kosten 60.000 euro. Tom en Stijn hopen om, samen met de andere initiatiefnemers, 20.000 euro op te halen via 
crowdfunding. De jongens en meisjes van het initiatief denken met reclame-uitingen bij het circuit, wervingsacties en met 
subsidieverstrekkers als Windfonds, RABO en Jantje Beton een flink bedrag binnen te halen. 
De pumptrack krijgt naar verwachting een plaatsje achter parkeerplaats P4 en naast het nieuwbouwplan Kleine Boezem III. 
De bankrekening van de Dorpsraad Dirksland zal worden gebruikt voor alle ingezamelde gelden. Ons rekeningnummer 
is: IBAN NL97 0126 9111 69 o.v.v. pumptrack.
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Ideeën voor oud en nieuw?
De herfst heeft definitief zijn intrede gedaan. De laatste 
maanden van 2022 zijn alweer aangebroken. De tijd van 
gezelligheid, kerstversiering en oliebollen bakken staat 
voor de deur. Heb je al nagedacht met wie je dit jaar oud 
en nieuw gaat vieren? Ook de gemeente bereidt zich nu 
al voor op de jaarwisseling. Dit gebeurt in samenwerking 
met politie, brandweer en lokale partijen. 

Feestelijk, maar ook veilig
Het doel van deze voorbereiding is om op een feestelijke 
én veilige manier oud en nieuw te vieren met elkaar. Zo 
wordt er onder meer een mooi programma bedacht voor 
de tieners/jongeren op Goeree-Overflakkee en worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd. Hiervoor is de 
gemeente in gesprek met verschillende dorpskernen op 
het eiland, waaronder Dirksland.

Tijd voor een nieuwe traditie
Helaas is het rondom de jaarwisseling niet altijd feest. Het 
is namelijk ook een periode van vuurwerk, vandalisme en 
schade. Sommigen zien hier niet zoveel kwaad in en noe-
men het een traditie. De gemeente ziet daar graag ver- 
andering in. Het is tijd voor een nieuwe traditie, waarbij 

we veilig en zoveel als mogelijk schadevrij oud en nieuw 
vieren. 
Dus heb jij een goed idee voor Dirksland om van oud en 
nieuw een gezellig feest te maken? Laat het de gemeente 
of dorpsraad Dirksland weten. 
Dit kan via a.elema@goeree-overflakkee.nl of 
https://dorpsraaddirksland.nl/contact/ 

Benieuwd naar wat er te doen is met oud en nieuw? 
Houd de website www.goeree-overflakkee.nl goed in de 
gaten. 

De pumptrack is in voorbereiding.

Wandelroute langs kreken 
in de maak
Wandelen langs de Boezem en de kreken 
– het is nu ook al mogelijk, maar een route 
is er nog niet. Als het aan de dorpsraad ligt 
komt die er wel, inclusief bewegwijzering, 
informatiepanelen en educatieve objecten. 
De wandelroute is bijna 9 kilometer lang 
en leidt langs onder andere de Boezem en 
de kreken Aaghte Bouwens, Smalle Gooi, 
Zwarte Gat en Boomvliet. 
Als de provincie Zuid-Holland de aanvraag 
van de dorpsraad goedkeurt, komt er sub-
sidie vrij voor het realiseren van de kreken-
wandelroute in 2023. Dit is dan een project 
van de erfgoedlijn Historisch Haringvliet.

Stakeholders praten over leefbaarheid
Op hofstede Lust en Last hield woningcorporatie 
Oost West Wonen een stakeholdersbijeenkomst 
over leefbaarheid. Verschillende onderwerpen 
kwamen aan bod: een veilige woonomgeving, 
een gezonde woonomgeving, een groene woon- 
omgeving, overlast, eenzaamheid, woonvormen 
en nog meer. De heer Mijs van Lust en Last pre-
senteerde er zijn plannen voor een voedselbos. 
De dorpsraden van Sommelsdijk, Dirksland, Acht- 
huizen en Ooltgensplaat waren ook vertegen-
woordigd, aangezien zij als stakeholders goed 
bekend zijn met de leefbaarheid in hun dorp.

De Blinde Kreek in het polderland rond Dirksland. 



Kofferbakverkoop
Met een recordaantal van 85 deelnemers organiseerde 
Frits Veringmeier op 9 juli namens de dorpsraad de jaar- 
lijkse kofferbakverkoop op de parkeerplaats aan de Mo-
zartsingel. Iedere deelnemer betaalde 10 euro statiegeld 
en wanneer de standplaats weer schoon achtergelaten 
werd, kreeg hij of zij het statiegeld terug. 
De dorpsraad heeft besloten om volgend jaar het maxi-
mum aantal deelnemers vast te stellen op 95. Ook is er 
gesproken over het toelaten van catering, maar daar is 
een aparte vergunning voor nodig.

Dorpswandelingen weer gestart
Op 20 augustus ging een klein gezelschap weer op pad 
om meer over de historie van Dirksland te weten te komen. 
Het was, na de coronajaren 2020 en 2021, de eerste dorps- 
wandeling sinds 2019. Er stonden ook wandelingen op het 
programma op 17 september en 22 oktober. Wie graag een 
keer meewandelt zal moet-
en wachten tot de zomer 
van 2023.

De gratis dorpswande-
lingen starten altijd in de 
Nederlandse Hervormde 
kerk aan de Ring. Daar krij-
gen de deelnemers uitleg 
over de geschiedenis van 
het dorp en over het kerk-
gebouw. De route daarna 
leidt langs de kerkgracht, 
het weeshuis, de Voor-
straat en de Heul, een stuk-
je Straatdijk (met Stolper-
steine voor de voormalige 
Joodse slagerij), de haven, 
de Joodse begraafplaats, 
de trambrug en het Van 
Weel-Bethesda Ziekenhuis.

De dorpswandeling duurt ongeveer anderhalf uur, met 
afsluitend iets te drinken. De gidsen zijn Peter Keuker en 
Kees van Rixoort. 
De dorpswandelingen zijn een initiatief van de dorpsraad. 
De start, onder leiding van gids Jos Toes, was in 2016, toen 
Dirksland het 600-jarig bestaan vierde.

Wat gebeurt er met de ijsbaan?
Na 129 jaar is er een eind gekomen aan de IJsclub Dirksland. Het bestuur besloot eerder dit jaar om de vereniging op te 
heffen. De animo was weg bij het bestuur en de leden nu schaatsen nog maar sporadisch mogelijk is. Het aantal leden 
daalde de laatste jaren dan ook, terwijl de kosten stegen en er bovendien veel achterstallig onderhoud was.

De IJsclub pachtte de baan aan de West- 
havendijk van de gemeente. Het voor-
malige bestuur weet er wel een mooie 
bestemming voor: de nog te realiseren 
pumptrack. Een kantine annex kleedkamer
staat er al… 
De pumptrack is echter al ingetekend op 
een andere locatie: aan de Mozartsingel, 
tussen de parkeerplaats P4 en de N215. 
Bovendien is de ijsbaan misschien wat 
minder geschikt omdat deze wat verder 
van het dorp is gelegen, voorbij de N215. 
Andere ideeën voor een nieuwe invulling 
van de voormalige ijsbaan? Meld het bij de 
dorpsraad.

Watertoren
De restauratie van de water-
toren is in volle gang en zal 
minstens tot het einde van 
dit jaar duren. De stichting is 
inmiddels een spandoeken-
actie begonnen. Het is tijde- 
lijk toegestaan om reclame- 
uitingen aan te brengen op 
de watertoren. Tegen beta- 
ling worden de doeken op 
maat gemaakt en aange-
bracht. 
Sponsors zijn welkom. Zie 
www.watertorendirksland.nl.
In het gebouw is een be-
gin gemaakt met het op-
ruimen van de ravage, die 
een vorige gebruiker heeft 
achtergelaten. Aan hore-
ca wordt nog invulling ge-
geven. Ideeën zijn welkom.

De haven in vroeger tijden. 

De ijsbaan met twee bestuursleden van de IJsclub Dirksland.

Dorpsraad komt 
maandelijks bijeen
De dorpsraad vergadert elke eerste maandagavond van 
de maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen 
is welkom. Aanvang: 19.30 uur in De Schakel. De agenda 
staat op de website van de dorpsraad onder het kopje 
‘Actueel’. 

Woningbouwplannen
De gemeente en woningcorporatie Oost West Wonen zijn 
verzocht om de dorpsraad vroegtijdig te informeren over 
nieuwbouwprojecten in Dirksland. De dorpsraad voelt zich 
namelijk nauw betrokken bij eventuele woningbouwplan-
nen. Indien nodig zal de dorpsraad voor de inwoners van 
Dirksland een informatieavond houden.

Locaties gezocht voor planten 
van bomen
Bomen kweken is niet ingewikkeld. Stop een eikel of een 
kastanje in een bloempot en na verloop van tijd heb je een 
boompje. De vraag is waar je ze vervolgens laat.
Dirkslander Peter Jelier, een actieve volkstuinder, heeft 
drie kastanjeboompjes en drie eikjes gekweekt. Eén eikje 
kon hij slijten, maar de rest staat nog in zijn tuin. En er 
komen nog tien eiken en tien kastanjes bij. Die zouden 
niet misstaan in de openbare ruimte, vindt Jelier. “Rond-
om Dirksland kunnen nog volop bomen geplant worden, 
denk aan de nieuwe fietspaden naar Melissant en langs de 
gorzen richting Melissant.”
Hij ziet ook al een mooi project voor de scholen voor zich. 
“Om de jeugd hierbij te betrekken zou het leuk zijn om 
bijvoorbeeld alle leerlingen uit groep 3 een eikel en een 
kastanje te laten planten in een bloempot. Voordat ze van 
school gaan, kunnen ze dan hun eigen bomen planten. 
Het kost bijna niets. De bloempotten kunnen worden ver-
zorgd in de schooltuin of thuis. Maar vrijwilligers van de 

landbouwverenigingen zouden het misschien ook kunnen, 
op een leeg lapje grond.”
Peter Jelier noemt ook het voordeel dat bomen veel stik-
stof en CO2 opnemen. Ruimte is er genoeg, niet alleen 
rond Dirksland, maar op het hele eiland. “Op Flakkee kun-
nen gemakkelijk 
100.000 bomen 
geplant worden 
zonder landbouw-
grond op te of-
feren.”
Wie een goede 
locatie weet of 
plannen heeft 
om aan de slag 
te gaan met 
bomen kweken, 
kan het melden 
bij de dorps-
raad.  


