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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), D.v.d Broek, Peter Jelier, Ed Neeleman, Paul Kasel, Netty Westhoeve 

en Marleen van den Tol 

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Afwezig Frits Veringmeijer en Jelle Braber 
- PK gaat in 2024 verhuizen naar Sommelsdijk en neemt dan afscheid als bestuurslid 
- PK wordt de nieuwe voorzitter van de St. Watertoren en blijft de dorpswandeling 

doen met KvR 

 
 

3 Notulen 12 december 2022 
- Punt 11 Bestemmingplan pumptrack is nog agrarisch en moet dus worden 

aangepast. 
- Punt 17 Plantenbakken zijn door Leutig weggehaald en worden begin voorjaar 

weer gevuld. 
- Samen0187 toch laten doorgaan op 6 februari ondanks mogelijke drukke agenda. 

 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 16 dec. Nieuwsbrief Paulina.nu (doorgestuurd bestuur) 
- 19 dec. Uitnodiging gemeente GO nieuwjaarsreceptie 10 januari (doorgestuurd 

bestuur) JL gaat daar naar toe. 
- 19 dec. Poster kerstactiviteit 24 december, zie punt 7 
- 19 dec. Mail erfgoedlijn, zie punt 9 en 10 
- 20 dec. Mail Netty Westhoeve 1e resultaat onderzoek, zie punt 5 
- 21 dec. Mail Jan van Loo m.b.t. kademuren kerkgracht (wordt opgenomen is de 

schouw) 
- 22-dec. Nieuwsbrief VVD (ter kennisgeving) 
- 22-dec. Mail KvR en Joop Ridder m.b.t. de krekenroute, zie punt 11 
- 23-dec. Nieuwsbrief SGP + uitnodiging tour de boer 5 januari ) (ter kennisgeving) 
- 28-dec. Mail Laurens Doorn opname verzendlijst (is verwerkt in de verzendlijst) 
- 28-dec. Mail PK agendapunten gesprek wethouder, zie punt 8 
- 30-dec. Bedankje kerstactiviteit 24 december jl. 
- 6 jan. Mail AME Marleen van den Tol-Koppenaal woonconsulent OWW sluit aan bij de 

vergadering 
- 8 jan. Mail v.d. Boogert, activiteit (film) herdenking watersnoodramp 1953 (is op 

zaterdag 28 januari, locatie is nog niet bekend) 
- 8-jan. Mail Jelle Braber, aanvraag financiële bijdrage (wordt verwerkt in leefbaarheids-

plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Presentatie Netty Westhoeve over kwetsbare ouderen in Dirksland (resultaat 1e deel 
onderzoek) 
Als Dirksland zitten we qua statistieken onder het landelijk gemiddelde. 
Door de aanwas van jonge gezinnen ligt het aantal 65 plussers lager. 
Dit effect ijlt ook door in andere vergelijkingen. 
Aandachtpunten zijn overgewicht, meer dan 61% en eenzaamheid 10,6%. 
Er zal naar behoefte gekeken moeten worden om ouderen aan beweging te krijgen 
(minimaal 150 minuten per week) Na de zomervakantie komt ze terug met het vervolg. 

 

6 Toelichting taak OWW door Marleen van Tol 
Samen met AME gaat ze zorg dragen voor de leefbaarheid in de kernen. 
Dit kan behulpzaam zijn bij burenconflicten, preventie maatregelen, maar ook met acties 
om tuintjes te op te knappen m.b.v. schoolkinderen of het houden van schoonmaakacties. 
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Verder behulp zijn/ ondersteunen van bewoners bij het opknappen/ aanpassen van de 
woningen. 
OWW onderschrijft de problematiek van het tekort aan levensbestendige woningen. 

7 Toelichting kerstactiviteit 24 december jl. 
Deze bijeenkomst is bezocht door zo’n 750 mensen en was een groot succes, helaas kon 
niemand van het bestuur aanwezig zijn.  

 

8 Bespreking agendapunten met de wethouder 6 februari as. 
PK heeft een opsomming gemaakt. Daar aan toevoegen lijst/ status van de schouw. 

HZ/ AvdH 

9 Leefbaarheidsplan 
Is ingediend bij de gemeente. Wachten is op goedkeuring. 
Trekker Trek vergoeding € 500,-- voor jeugd activiteit is toegevoegd. 

 
 

10 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad) 
Afspraak met gemeente voor 11 januari is geannuleerd. Volgt nieuwe datum. 
Hopelijk kunnen de werkzaamheden in het 1e kwartaal worden afgerond. 

 
HZ/JL 
 

11 Overleg kreken/ havenkanaal wandelroutes 
Op het moment voor de goedkeuring zal contact worden opgenomen met Joop Ridder en 
Oswald Lagendijk over de visualisatie van de route zoals die ook in den Bommel zijn 
gedaan. 
Afspraken met de erfgoedlijn zijn gepland op 29 maart en 28 juni 

 
 
HZ/JL 

12 Pumptrack 
Afwachten op goedkeuring bestemmingsplan. 

 
 

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

 
KvR/PK 

14 Voortgang dorpsplein 
Staat op de lijst met gesprek wethouder. 

 
 

15 Watertoren  
Wordt gewerkt aan een beheerders overeenkomst met de gemeente, zie ook punt 2 

 
 

16 Nieuwsbrief 
Voorjaar,  punten kunnen nog worden aangeleverd. 

KvR/PK 

17 Website 
Geen aanpassingen op dit moment 

 
 

18 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
HZ> Lidmaatschap kosten via een brief met QR code doen, zoals het voorbeeld bij de 
pumptrack? 
Antw> AvdH kijkt of dit mogelijk is  

 
 
AvdH 

19 Nieuwe datum vergadering: 
maandag 6 februari 2023 
ALV maandag 8 maart 2023 

 

 

Afsluitend Nieuwjaarsborrel 


