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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), Frits Veringmeier, Laurens Doorn, M.P. Doorn, D.v.d Broek, S. 

Langeweg, W. Mackloet, A. de Blok, Ineke + Stijn Spruijt, L. van Nimwegen, P. van Brussel, M. 

van Brussel, J.M Buth, D. Spelt, L. Schellevis en Peter Jelier 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Gemeente, Nicole de Vos komt 6 februari uitleg geven over Samen 0187 
- Vergadering Erfgoedlijn in Brielle is verplaatst van 7 naar 14 december 
- Vergunning Waterschap m.b.t. het jaagpad is afgegeven. 

 
 
 

3 Notulen 7 november 2022 
- Behoudens van naamcorrecties geen opmerkingen. 

 

4 TrekkerTrek familiedag 19 en 20 2023 door Lennart van Nimwegen 
Lennart geeft een korte toelichting van de activiteiten en kosten & inkomsten. Er zijn ook 
veel activiteiten voor kinderen. De dag(en) zijn voor alle inwoners van GO of erbuiten. Er is 
geen budget genoemd in de aanvraag aan de dorpsraad. Daar deze activiteit(en) niet alleen 
voor Dirksland is, stellen we voor € 500,-- uit het leefbaarheidsplan 2023 beschikbaar te 
stellen. De organisatie kan mogelijk een projectsubsidie aanvragen bij de gemeente. Anne 
Marijke zal kijken wat mogelijk is. 

 
 
 
 
 
AME 

5 Ingekomen en uitgaande stukken 
– 8/11 mail m.b.t. TrekkerTrek familiedag, zie punt 4   
- 8/11 mail KvR m.b.t. sponsoractie Pumptrack, zie punt 11 
- 8/11 mail AME m.b.t. brief informatie bewoners met geldzorgen (binnen het bestuur 

zijn geen berichten hierover binnengekomen) 
- 8/11 mail Youth for Christ antwoorden m.b.t. de vragen van de financiering 2023, zie 

punt 7 
- 9/11 mail m.bt. aanvraag financiering “kerst met de zandprinses” op 23 december as. 

(bestuur is akkoord, flyer nog op de website zetten) 
- 15/11 mail Windfonds m.b.t. aanvraag bijdrage pumptrack, zie punt 11 
- 24/11 Mail Anton Blok m.b.t. plannen ijsbaan, zie punt 7 
- 25/11 Mail Sanne Groenewegen m.b.t. GO Energie wintermarkt 3 december 
- 25/11 Brief gemeente m.b.t. definitieve kernsubsidie pumptrack, zie punt 11 
- 30/11 Mail Jelle Braber aanwezigheid vergadering 12/12 
- 30/11 Mail Oswald Lagendijk m.b.t. Kreken pad Den Bommel en QR bordjes (komt t.z.t. 

aan de orde als we subsidie krijgen uit de erfgoedlijn van de krekenroute) 
- 1/12 Mail GO m.b.t. flyer “hoge stroom en gaskosten” (staat op de website) 

 
 
 
 
 
 
 
 
HZ/ JvI 

6 Terugkoppeling overleg gemeente 23 november jl. over de plannen Boezem III 
PK, JR en HZ zijn naar deze bijeenkomst geweest. Het plan omvat totaal 142 woningen, 
waaronder 5 levensbestendige patio woningen en een appartementen complex van 3 
woonlagen van OWW. De rest zal merendeel uit diverse type koopwoningen bestaan, 
hoewel de gemeente nog open laat op meer huurwoningen. Plan is ruim opgezet. 
Als het met alle vergunning mee zit zou in het 3e kwartaal 2024 begonnen kunnen worden 
met de bouw. Het gehele plan moet nog door het college en gemeente raad. 
In de eerste helft van 2023 zullen de definitieve plannen aan de inwoners van Dirksland 
bekend gemaakt worden. (infoavond) 

 

7 Toekomstplan terrein huidige ijsbaan 
Matthias en Paulus van Brussel geven een toelichting over de plannen en inzicht in de 
kosten om het te realiseren. 
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Er is overleg geweest met de gemeente en VVR om het terrein als evenementen terrein 
voor GO in te richten. Het aangrenzende bos mag gekapt worden en aan het terrein toege-
voegd worden. Een ontwerptekening geeft een mooi beeld van de mogelijkheden. 
Op dit moment ontbreekt nog een exploitatieplan om het te realiseren, kosten worden 
geschat op €1.300.000,--.  
Het terrein kan ook geschikt zijn als skeelerbaan (’s winters als ijsbaan)  en voor andere 
activiteiten, zoals op Koningsdag de Oranjepop. 
 
Anton de Blok geeft nog aanvullende toelichting m.b.t. Oranjepop. Die zou in de toekomst 
op dat terrein gehouden kunnen worden als de gemeente/ VRR dit als evenementen 
terrein erkent. Geen gesteggel meer over de vergunningen. 
In 2023 mag Oranjepop gehouden worden op Boezem III naast P4. 

8 Leefbaarheidsplan 
Aad geeft toelichting m.b.t. het leefbaarheidsplan 2023. 
Alle ingediende aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Er is nog een klein budget reserve 
voor onverwachte zaken in 2023. 
I.v.m. het feit dat niet alles in 2022 is door gegaan was het beschikbare budget hoger dan 
de jaarlijkse uitkering van de gemeente. 2024 wordt dus een uitdaging! 
De indieners van de bijdrage kunnen een factuur sturen of een verzoek aan Aad voor de 
betaling van de bijdrage. 

 
 

9 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
De vergunning van het Waterschap is binnen. Paul Tebes van de gemeente heeft met Patty 
van de erfgoedlijn hierover gecommuniceerd. De deadline voor 31 december zullen we niet 
halen. 

 
HZ 
 

10 Overleg kreken/ havenkanaal wandelroutes 
We kunnen een subsidie tegemoet zien van € 17.000,--. Eerst volgende overleg erfgoedlijn 
is op 14 december in Brielle. 

 
 
 

11 Pumptrack 
De projectsubsidie van de gemeente is binnen met het voorbehoud dat het bestemmings-
plan wordt goedgekeurd. Mogelijk is dat in het 1e kwartaal bekend.  
In januari een overleg met de gemeente inplannen. 
Van het Windfonds hebben we een afwijzing gekregen van de subsidieaanvraag. 
Volgens AME kunnen we wel een aanvraag indienen voor een concrete zaak, zoals 
bijvoorbeeld een bankje. 

 
 
werkgroep 

12 Dorpswandelingen 
Kees en Peter gaan dit in 2023 om beurten doen. Datums moeten nog worden vastgelegd. 

 
KvR/PK 

13 Voortgang dorpsplein 
Nog nader overleg met de gemeente inplannen om het terrein van De Schakel vrij te 
houden van woningbouw. 

 
 

14 Watertoren  
Als de stellages weg zijn komen er nog spandoeken aan de buitenzijde van de bedrijven 
(sponsors) die binnen aan de slag gaan. Ook de verlichting wordt begin 2023 weer terug-
geplaatst. 
Er zijn gesprekken geweest met Kunstkijk en Outdoor Westvoorne voor invulling van de 
binnenruimte. 

 
 

15 Nieuwsbrief 
De eerste nieuwsbrief 2023 zal het voorjaar worden. 
Items genoeg; pumptrack, Boezem III, evenementen plein, etc. 

 

16 Website 
I.v.m. dat het huidige programma niet meer werd ondersteund is de website omgebouwd 
naar een nieuwe versie. 
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17 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
AvdH> kan de nieuwe skeelerbaan ook onder water worden gezet, zoals ze in het noorden? 
Antw. > In principe wel, maar of het daadwerkelijk haalbaar is, is onwaarschijnlijk i.v.m. 
investering apparatuur. 
PK> De wethouder J.W. Eijkenduijn uitnodigen in februari/ maart om alle hot items met 
hem te bespreken. 
Frits> De plantenbakken leeg halen, zien er niet uit. 
Antw.> Dit laten doen door Leutig in januari. I.v.m. de jaarwisseling nog laten zitten. 
AME> Is het geld € 500,-- voor het evenement van de jeugd op oudejaarsdag ter beschik-
king. 
Antw.> Ja, jongerenwerk kan aan de slag. 
AdB> Is er wat aan te doen door de gemeente dat er niet te veel overlappende activiteiten 
zijn op het eiland. 
Antw.> Het is de bedoeling dat alle activiteiten worden aangemeld bij Samen0187. Daar 
komt ook een kalender. 

 
 
JR 

18 Nieuwe datum vergadering: 
maandag 9 januari 2023 

 

 


