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

(JvI), Julien Robijn(JR), Henk Zwanenburg (HZ), Ane Marijke Ellema (AME), Jan Verboom (JV),   

Kees van Rixoort (KvR), Lida Hoek, Frits Veringmeier, Ed Neeleman, Laurens Doorn, M.P. 

Doorn en Peter Jelier 

Afmeldingen: Ane Marijke Ellema (AME), Matthias van Brussel 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- 11 oktober eervolle vermelding ontvangen + € 100,-- van de ZHvKK voor de 

presentatie van het jaagpad 
- Afspraak met gemeente over woningbouw Boezem III op 23 november (PK + JR en 

HZ gaan daar heen) 

 
 
 

3 Notulen 3 oktober 2022 
Aanwezig: Netty Westhoeve i.p.v. Wetshoeve en Ruud Bouman i.p.v. Bouwman 
Verder geen opmerkingen. 

 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
– 7/10 Mail Marleen van As Scheurkalender GO (ter kennisneming aannemen) 
– 10/10 Uitnodiging Genealogisch Centrum GO jubileum 22 oktober (PK is daar naar toe 

geweest en was zeer interessant) 
– 10/10 Mail Cathy Westdorp m.b.t. de Dirkslandse sluis (was ooit betrokken bij de tot 

standkoming van de restauratie van deze sluis uit 1672. De gemeente heeft inmiddels 
de sluis opgeschoond) 

– 11/10 Factuur Muurlink (is betaald) 
– 12-10 Mail Els Wegman uitnodiging “Dorp van Morgen” (is geen afvaardiging naar toe 

geweest, daar het op dorpen gaat onder de 3000 inwoners) 
– 13/10 Aanvraag bijdrage 2023 door Ver. ter bevordering van de verkrijging van grond 

voor landarbeiders, zie leefbaarheidsplan (is opgenomen in het leefbaarheidsplan 
2023) 

– 17-10 Mail Jelle Braber m.b.t. Trekkerdag aanvraag bijdrage (aanvraag nog niet 
ontvangen, JL wel een brief ontvangen?) 

– 17/10 Mail Peter Kievit (SGP) m.b.t. contacten per dorp (dat is Hendrik Herweijer) 
– 18/10 Mail Angeliek Jelier idee gebied ijsbaan (betrekken bij overleg ijsbaan)* 
– 19/10 Mail Kees Goedegebuur m.b.t. ijsbaan en bomen planten (betrekken bij overleg 

ijsbaan)* 
– 20/10 Mail AME m.b.t. verdeling kernwethouders (dat is voor Dirksland wethouder Jap 

Willem Eijkenduijn) 
– 21-10 Mail Ed Meeleman m.b.t. snelheden Boezemweg (meenemen in de schouw 

2023) 
– 21-10 Mail AME/ Williane Reijersen m.b.t. pumptrack (zie punt 9) 
– 22-10 Mail Rinus Streefkerk wijziging emailadres (is verwerkt) 
– 24-10 Mail HZ namens bewoners Vroomweg m.b.t. verkeersonveiligheid (meenemen in 

de schouw 2023) 
– 28-10 Mail Kees van Rumpt m.b.t. pumptrack financiële bijdrage (2x € 100,-- ontvan-

gen, nog bedankje sturen) 
– 28-10 Mail Matthias m.b.t.  voortgang ijsbaan (kan nog geen update geven 7 novem-

ber) 
– 28-10 Aanvraag bijdrage Planten bomen basisscholen door Peter Jelier (is opgenomen 

in het leefbaarheidsplan 2023. Peter heeft al contact gelegd met de scholen en parti-
culier Jan Vroegindewei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JL/ HZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HZ 
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– 28-10 Mail AME m.b.t. diverse punten voor de vergadering (punten worden/ zijn mee-
genomen bij de te bespreken items) 

– 30-10 Mail Corine van Geluk m.b.t. bestemming ijsbaan (betrekken bij overleg ijsbaan)* 
– 31-10 Mail Marcel Lenstra o.a. parkeren blauwe zones (meenemen in de schouw 2023) 
– 31-10 Mail Gersom Wetserkamp aanvraag financiële bijdrage jongerenwerk Youth for 

Christ (is opgenomen in het leefbaarheidsplan 2023. Nog wel vragen om nadere uitleg) 
-     1-11 Mail AME, gemeente is akkoord met subsidie pumptrack van € 50.000,--, zie ook     
       punt 9 
– 1-11 Mail Erfgoedlijn, besluit maatregelen pakket (het krekenpad is positief 

beoordeeld, zie ook punt 8. 
*Suggesties ijsbaan meenemen in een aparte thema vergadering in 2023 
Aad 

- Factuur Bouwman verspreiding nieuwsbrief (is betaald) 
- Factuur  Q-music m.b.t. opslag LED verlichting watertoren 
- Offerte opgevraagd voor terugplaatsen LED verlichting watertoren 

5 Toekomst De Schakel 
Begin 2023 overleg met de gemeente opstarten voor het beheer van De Schakel als Nel er 
mee stopt. Als voorbeeld hoe het in de andere dorpen is geregeld. 

 

6 Leefbaarheidsplan 
Leefbaarheidsplan is bijgewerkt.  
AME Activiteit voor jongeren meenemen voor oudejaarsdag € 500,-- 
Onzeker is de Sinterklaasintocht, trekkersdag en budget Youth for Christ 
Nog niet ontvangen, maar wel meegenomen is de Keigave kerstactiviteit. 
Er kunnen nog aanvragen binnenkomen voor 15 november! 

 
 

7 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Paul Tebes kon nog geen update geven over de status. Wederom update opvragen.  
Flyer van het jaagpad is beschikbaar (zijn nog exemplaren over van de presentatie ZHvKK) 
Onderhoud trambrug 
AME zou nog foto’s krijgen m.b.t. begroeiingen (van wie?) Dan kunnen deze door naar 
Anton Goossen, beleidsadviseur kunstwerken. 
We kunnen het Waterschap benaderen, Arco van de Ree a.vanderree@wshd.nl. Hij is de 
opvolger van Jan Overweel.  

 
HZ 
 
 
PK? 

8 Overleg kreken/ havenkanaal wandelroutes 
We kunnen een subsidie tegemoet zien van € 17.000,--. Eerst volgen overleg erfgoedlijn is 
op 7 december in Brielle. 
AME Het artikel in onze nieuwsbrief heeft nog al wat los gemaakt bij de boeren! 
Nadat HZ aan Mirjam Nelissen de wandelroute heeft opgestuurd waaruit blijkt dat de route 
niet over boerenakkers loopt is de zaak gesust. 

 
 
 

9 Pumptrack 
Nu de subsidie is toegekend moet er een actie op touw worden gezet om geld in te 
zamelen. Sam Fish is benaderd om regionaal hier aandacht voor te vragen ook KvR kan er 
aandacht aanbesteden in EN. 
AvdH heeft een QR code waar mensen direct geld kunnen over maken. Boekhoudkundig 

- AvdH nog uitzoeken of er een aparte (bank)rekening moet komen v A   wordt dit apart verwerkt. Eerste storting is al binnen, zie punt 4! 

 
 
werkgroep 

10 Dorpswandelingen 
De laatste wandeling van 22 oktober (goed weer) was een succes, meer dan 20 mensen. 
Ook uit Drente en Groningen. Helaas was het Anker gesloten en andere opties niet 
beschikbaar. Bij de wandelingen in 2023 afspraak maken met de oude bibliotheek! 

 
 
KvR/PK 

11 Voortgang dorpsplein 
Contact houden met de projectleider van OWW. (AME houdt dit ook in de gaten) 

 
 

mailto:a.vanderree@wshd.nl
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Het terrein van De Schakel claimen als toekomstig plein! Overleg inplannen in 2023 met 
gemeente! (Jan de Geus benaderen en de wethouder) 

12 Watertoren  
11 december zijn de werkzaamheden klaar en kunnen zaken aan de binnenzijde afgemaakt 
worden. De reclamedoeken van deze bedrijven blijven hangen aan de buitenzijde. 
Er wordt een huurcontract met de gemeente afgesloten voor het gebruik van de 
watertoren. Tevens wordt er een subsidie verstrekt. 

 
 

13 Nieuwsbrief 
KvR leuke reactie ontvangen over de sluis, zie ook punt 8. 

 

14 Website 
Geen  

 
 

15 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
PK> Kon de agenda niet vinden op de website. Staat op pagina actueel! 
JR> Er staat nog een vuilcontainer bij de oude Inktvis. RAD bellen om hem weg te halen! 
Opmerkingen AME m.b.t. de schouw. Komt in aparte bijlage bij de stukken. 

 
 
JR 

16 Nieuwe datum vergadering: 
maandag 12 december 

 

 


