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Van het bestuur
In 2011 is het bestuur uitgebreid met de leden Rita van den Nieuwendijk en Jan 
Verbiest. De bereikbaarheid van de stichting is vergroot door het starten van een 
website: www.dorpsgezicht.net, en een facebookpagina.  Hier volgen de 
belangrijkste zaken die afgelopen jaar onze aandacht hadden.

Meijer theater 

Het Meijer theater: de entree

Behoud van het Meijer theater als theater/filmruimte bleek niet haalbaar. Er is 
overleg geweest met de architect over zijn plan om er één woning te maken. 
Hierdoor kan de karakteristieke buitenzijde vrijwel geheel gerestaureerd worden 
en blijft ook binnen het ruimtelijke karakter van het pand behouden. De architect 
had een goede oplossing voor de wandschildering “Vrij vreugde” uit 1945, die nu 
op een slechte muur staat in de niet te handhaven aanbouw. Dit historische 
element is nu gepland achter het etalageraam waar vroeger de films werden 
aangekondigd. 

http://www.dorpsgezicht.net/


Zweedse woningen 

Naar aanleiding van een aanvrage voor een sloopvergunning is er overleg 
geweest met de gemeente en met bewoners over de mogelijkheden voor behoud 
van deze geschenkwoningen. Met diverse anderen hebben wij gebruik gemaakt 
van het spreekrecht bij de raadsvergadering waar dit aan de orde kwam. De 
gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor behoud van alle of een deel van deze 
woningen. Overleg over de toekomst van de Zweedse woningen is nog gaande.

Zweedse woningen in Middelharnis

Bestemmingsplan buitengebied Middelharnis

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van te beschermen panden in het 
buitengebied van Middelharnis. Deze inventarisatie is aan de gemeente gestuurd 
in het kader van het vooroverleg. Op het voorontwerp bestemmingsplan hebben 
wij uitgebreid gereageerd.  De reacties zijn gedeeltelijk overgenomen in het 
ontwerp bestemmingplan. Wij hebben nog zienswijzen ingediend op dit ontwerp 
bestemmingsplan.



Hart van Dirksland

De plannen voor het “Hart van Dirksland” hebben dit jaar veel aandacht vereist. 
Er waren diverse procedurele onjuistheden die deels zijn gecorrigeerd na 
bezwaren van onze kant. Dit betrof onder andere verkeerde adressen in de 
sloopvergunning en de melding dat het plan niet in de kern van Dirksland zou 
liggen. Er zijn uitgebreide zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestem-
mingsplan en tegen de gelijktijdig in procedure zijnde omgevingsvergunningen 
voor sloop en hoge nieuwbouw. 
Op ons verzoek hebben wij overleg gehad met de meeste leden van de 
gemeenteraad van Dirksland. Zij gaven toen aan dat ze zich met de rug tegen de 
muur voelden staan en vroegen ons om dan met een alternatief plan te komen. 
Doordat de besluitvorming werd versneld hadden wij maar een paar weken tijd 
om met een alternatief te komen: het conceptplan “Hart voor Achterdorp” 

“Hart voor Achterdorp”, het alternatieve plan

dat wij in de raadsvergadering van 8 september  konden toelichten. Desondanks 
heeft de raad in die vergadering het bestemmingplan Hart van Dirksland 
vastgesteld. 
Wij zijn hiertegen in beroep gegaan, met adviezen van de Bond Heemschut. 
Belangrijke punten hierbij zijn de volgende: Men beroept zich onder meer op de 
positieve adviezen van de welstandscommissie. Die commissie kan echter in een 
geval zoals hier niet toetsen aan de vrij strenge welstandscriteria die hier gelden, 
omdat het bestemmingsplan vrij precies aangeeft wat er zou moeten komen. 
Verder zijn de bevolking en de gemeenteraad misleid o.a. door de plaatjes die 
een indruk moeten geven hoe het er uit zal gaan zien. Op de meest gebruikte 
afbeelding -zie volgende pagina- lijkt namelijk de nieuwbouw, vergeleken met de 
omgeving,  ongeveer 2/3 van de geplande grootte. 
Ons plan “Hart voor Achterdorp” wordt nader uitgewerkt.

Gemeentelijke monumenten Dirksland

Op verzoek van de gemeenteraad van Dirksland is er overleg geweest met de 
gemeente over advies dat wij kunnen geven ten aanzien van het opstellen van 
een lijst van mogelijke gemeentelijke monumenten in de gemeente Dirksland. 
Met het oog op het voorontwerp bestemmingplan Dorpsgebied Dirksland 2011 
hebben wij in Dirksland een fotografische inventarisatie gemaakt van panden die 
wellicht het behouden waard zijn.
Los daarvan hebben wij voor Achterdorp 11-13, de vroegere bewaarschool en de 
bijbehorende onderwijzerswoning, een aanvrage ingediend om deze tot 



gemeentelijk monument te bestemmen. Dit is door B&W afgewezen, tegen deze 
afwijzing loopt nu een  bezwaarprocedure.

Dirksland: de nieuwbouw lijkt, vergeleken met de omgeving, ongeveer 2/3 van de geplande grootte

Cultuurhistorie in bestemmingsplannen

Met ingang van 1 januari 2012 is het verplicht om in bestemmingsplannen de 
cultuurhistorische waarden aan te geven en waar gewenst te beschermen. Op 
Goeree-Overflakkee loopt de gemeente Goedereede hierin voorop. Wij bezochten 
hun informatie-avond over de toepassing van deze wetswijziging voor de kern 
van Ouddorp.
Een belangrijke wijziging  in de wet is verder dat het voor particulieren en 
organisaties met ingang van 1 januari a.s. niet meer mogelijk is om voor een 
pand de status van (gemeentelijk of rijks-) monument aan te vragen, dit moet 
dan in de bestemmingsplannen worden geregeld.

Landbouwschuren

Door brand gingen er dit jaar weer enkele landbouwschuren verloren: 
Oudelandsedijk 28 Sommelsdijk en Grote Bloksedijk 4 Achthuizen. Verschillende 
andere landbouwschuren hadden onze aandacht vanwege dreigende sloop of 
verbouwing. Wij hopen dat de nieuwe wettelijke regels over het vastleggen van 
cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen door de gemeentes goed 
zullen worden gebruikt om ook historische boerderijen te beschermen. De 
belangstelling van de burgers voor dit deel van de cultuurhistorie bleek wel uit de 
deelname aan de verlichte boerderijen route.
Onze aandacht richtte zich ook op de arbeidershuisjes, minder spectaculair maar 
uit cultuurhistorisch oogpunt zeker zo belangrijk.



Arbeidershuisje aan de Battenoordsedijk


