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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), Jan 

Verboom (JV), Netty Wetshoeve, Matthias van Brussel, Gerda van Brussel, Leo Schellevis, 

Kees van Rixoort (KvR), Willianne Reijessen, Corry Groeneweg,  Ruud Bouwman, Thea Maes, 

Lida Hoek en Arietta Hage 

Afmeldingen: Geen 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afmelding lid S.J. Breedveld 
- Ontvangen blad Erfgoedlijn september 

 
 
 

3 Problematiek beweging ouderen door Netty Wetshoeve 
Is bezig met een studie (2 jaar) om de in kaart te brengen hoe nu de beweging van ouderen 
verloopt om te kunnen inspelen op de verwachte vergrijzing. In 2050 is 4 op 10 boven de 
80 jaar. Er is wel een landelijk beleid, doch regionaal en per dorp/ wijk is niet. 
Voor inzicht lokaal zal gebruik gemaakt moeten worden van de thuiszorgorganisaties, 
huisartsen e.d. Wij kunnen hier aandacht aan besteden in de eerste nieuwsbrief van 2023. 

 
 
 
 
 
PK/KvR 

4 Youth for Christ uitleg door Arietta Hage 
De organisatie zet zich in om jongeren (preventief) te helpen tegen moeilijkheden in bij-
voorbeeld gezinssituaties, verslaving, contact etc. Via een mobiel contact (omgebouwde 
bus) worden deze jongeren (tussen 11 en 20 jaar) bereikt en worden gezamenlijke activi-
teiten georganiseerd. Elke dinsdag staat de bus bij het sportcomplex de Gooye. Er zijn 
contacten met de scholen, gemeente en st. Zijn. 
De organisatie werkt met puur vrijwilligers dus is er behoefte aan financiële ondersteuning 
door donateurs, giften, etc. 
De organisatie kan bij de dorpsraad een financiële bijdrage vragen voor 2023. 

 

5 Plannen voor de ijsbaan door Matthias van Brussel 
Heeft vorig jaar i.c.m. de Oranjevereniging en de SVIK een kunstijsbaan neergezet met een 
groot succes. Vindt het zonde dat de locatie van de oude ijsbaan verloren gaat en wil daar 
multifunctionele ruimte van maken. Er zal nog uitgezocht moeten worden wie eigenaar is 
van de grond (gemeente?) en hoe het contractueel geregeld is. Ook het oude bestuur moet 
officieel aftreden en de zaken worden geregeld met de KvK. 
Voor een meer jarenplan en kosten (circa € 100.000,- voor het asfalteren) moet dekking 
worden gezocht. Hiervoor zullen dus subsidies aangevraagd moeten worden. Dit zou o.a. 
kunnen bij het Fonds van mevrouw van Dongen. De dorpsraad kan een project subsidie 
aanvragen bij de gemeente. Volgende vergadering kijken naar verdere stappen. 

 

6 Notulen 5 september 2022 
Punt 7 Opmerking AME de boompjes zijn te klein voor de gemeente. 
Punt 2 Bijeenkomst erfgoedtafel moet zijn 31 augustus i.p.v. 21 
Punt12 Moet historisch Haringvliet zijn 
Verder geen opmerkingen. 

 

7 Ingekomen en uitgaande stukken 
– Brief/ blad Erfgoedvereniging Heemschut  
– 1/9 brief gemeente m.b.t. bouwplannen Dirksland (zie brief 27/9) 
– 6/9 brief Netty Westhoeve m.b.t. problematiek beweging ouderen (punt 3) 
– 6/9 mail Patty v.d. Kleij verslag vergadering van 25 augustus jl. 
– 9/9 Mail AME m.b.t. actiepunten pumptrack, zie punt 15 
– 11/9 Mail m.b.t. jaarbijeenkomst ZHVKK op 11 oktober as. (PK en HZ gaan daarheen)PK 
– 19/9 mail Matthias van Brussel m.b.t. opheffen ijsbaan (punt 5) 
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– 19/9 uitnodiging gemeente voor kennismaking op 6 oktober as. in Dorpstienden 
(iedereen van het bestuur is aanwezig, behalve JL) 

– 21/9 Mail Paulina.nu m.b.t. toekomstig bestendig wonen op GO 
– 26/9 Mail AME m.bt. pumptrack, subsidie aanvraag windfondsgo (zie punt 15) 
– 27/9 Mail gemeente GO uitnodiging overleg Kleine Boezem 23 november (PK, HZ en 

JR? gaan daar heen) 
– 26/9 Aanvraag bijdrage 2022 SRGO upgraden bar (toezegging een bedrag van € 500,--) 
– 29/9 Aanvraag bijdrage 2023 Oranjepop Dirksland (afhandeling vergadering 12/12) 
– 29/9 Aanvraag bijdrage 2023 wielerronde Dirksland (afhandeling vergadering 12/12) 
– 30/9 Nieuwsbrief 1 jaar Kairos 

 
 
 
 
 
 
HZ 

8 Stakeholders overleg OWW 22 september jl. 
PK is daar naar toe geweest. Er waren drie workshops over o.a. leefbaarheid en samen-
werking. Alle organisaties waren hierbij aanwezig. De locatie boerderij Lust en last was een 
openbaring. Je kan kans maken op € 2500,--  voor het indienen van een leefbaarheidspro-
ject 

 
 

9 Deelname gezamenlijk dorpsraden in de Mauritshof 29 september jl. 
JL is hier naar toe geweest. Alle dorpsraden zijn aan bod geweest. Er moet duidelijkheid 
komen binnen de gemeente wat de positie is van de dorpsraden. 

 
 

10 Verbetering waterdoorlaat Kleine Boezem-Havenkanaal 
PK heeft foto’s gemaakt en Lida had geconstateerd dat de doorvoer verstopt zat met als 
gevolg veel vissterfte. Heel gedoe om te regelen wie hier het onderhoud doet. 
Het is monument en het is zo’n 12 jaar geleden opgeknapt. 
Foto’s door sturen naar AME. AME zal hierover contact opnemen met Paul Tebes en Anton 
Goossen. 

 
 
 
 
HZ/ AME 

11 Flyer wandeling jaagpad 
HZ heeft een flyer gemaakt voor de wandeling van het jaagpad en wil deze in kleine oplage 
(100 stuks) laten drukken en uitdelen op de avond bij ZHvKK en erfgoedtafel in december. 
Iedereen is akkoord en het voorstel gaat naar KvR voor definitieve uitwerking. 

 
 
HZ/KvR 

12 Leefbaarheidsplan 
- 9 juli as. de kofferbakmarkt. Inmiddels 81 aanmeldingen, helaas geen   Alle afgelopen projecten zijn betaald. Geen lopende projecten op dit moment. 

 
 

13 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Paul Tebes nog contacten m.b.t. voorgang. Moet voor het einde van het jaar gereed zijn! 

HZ 
 

14 Overleg kreken/ havenkanaal wandelroutes 
Pas in november wordt bekend gemaakt welke projecten er doorgaan. 
N.a.v. de laatste vergadering 31 augustus ziet het er positief uit. 

 
 
 

15 Pumptrack 
Er wordt een actie op touw gezet om geld in te zamelen. Sam Fish is benaderd om 
regionaal hier aandacht voor te vragen. 
AvdH nog uitzoeken of er een aparte (bank)rekening moet komen voor de pumptrack. 

 
 
AvdH 

16 Dorpswandelingen 
De wandeling van september is geannuleerd vanwege het slechte weer. 
Volgende wandeling is 22 oktober as. Staat ook in de nieuwsbrief. 

 
 

17 Voortgang dorpsplein 
Contact houden met de projectleider van OWW. (AME houdt dit ook in de gaten) 
Het terrein van De Schakel claimen als toekomstig plein! 

 
 

18 Watertoren  
Wordt nog druk gezocht naar sponsoren voor de spandoeken. 
Sanitaire voorzieningen binnen is geregeld. 

 
 

19 Nieuwsbrief 
Gaat volgende week naar de drukker, verspreiding 18 oktober! 

 

20 Website  
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Is geüpdatet  

21 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
PK> De Sweelinckstraat maakt geen deel uit van de blauwe zone en daar wordt misbruik 
van gemaakt door bezoekers en personeel van het ziekenhuis! Punt opnemen in de 
schouw! 
AvdH> Update van de Schouw. AME zal de punten nalopen en de antwoorden c.q. vervolg 
stappen erbij zetten. Zelf kan ze de vergadering 7 november niet bijwonen. 

 
 
AvdH 
 
AME 

22 Nieuwe datum vergaderingen: 
maandag 7 november 
maandag 12 december 

 

 


