
 

Jaarverslag 2019 

  

1. Samenstelling bestuur sedert 1 januari 2019 

a. Jan Leenders (Voorzitter) 

b. Aad van den Hoek (Penningmeester) 

c. Henk Zwanenburg (Secretaris) 

d. Peter Keuker 

e. Don Spelt 

f. John van Item 

g. Juliën Robijn 

 

2. Vergaderingen in 2019 

a. In het verslagjaar kwam het bestuur twaalfmaal bijeen in een bestuursvergaderin-

gen, inclusief ALV. 

b. In het verslagjaar is er eenmaal een gezamenlijke bijeenkomst geweest met alle 

dorpsraden. 

c. Met de Erfgoedtafel is viermaal een vergadering bijgewoond. 

d. Bestuursleden hebben de jaarlijkse ledenvergadering van de ZHVKK bijgewoond. 

e. Er heeft eenmaal een overleg plaatsgevonden met alle zorginstellingen m.b.t. de 

eenzaamheid aanpak ouderen. (Miind/ St. ZIJN) 

f. Er is driemaal een overleg geweest met de gemeente en betrokken partijen aan-

gaande de toekomstplannen voor een nieuw MFC. 

 

3. Zaken die in 2019 zijn geagendeerd en afgehandeld 

a. De aanleg van een steiger(ontmoetingsplek) in de haven van Dirksland in het kader 

van de Erfgoedlijn is gerealiseerd en feestelijk geopend op monumentendag inclusief 

het plaatsen van een infobord en de lancering van het erfgoedpaspoort. 

b. Realisatie van LED verlichting op de steiger en een trap. 

c. De trambrug is gerestaureerd in het kader van de Erfgoedlijn. 

d. De renovatie/ vernieuwing van de speeltuin aan de Onwaardsedijk. 

e. De aanschaf van plantenbakken in de Voorstraat en Ring. 

f. Er is een inventarisatie gemaakt van de AED locaties in Dirksland en de toegan-

kelijkheid (Schouw). (op particulier initiatief is een AED geplaats in Dirksland Zuid) 

g. Er is tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven. (maart en oktober) 

h. Het schrijven van een leefbaarheidsplan voor het jaar 2020. Het plan is ingediend bij 

de gemeente en er is goedkeuring voor gekregen. 

i. Het leefbaarheidsplan Dirksland is in dit jaar uitgevoerd; 



- Herdenking 4 mei o.a. met kranslegging bij het monument  

 - De Kofferbakmarkt in juni op P4 

- Rondleidingen door Dirksland op de zaterdagen in mei tot september + 

speciale rondleidingen met de groepen 6 en 7 van beide basisscholen. 

- Schouw van Dirksland (apart verslag oktober) 

- Seniorendag door o.a. OGO  november jl. 

- Slootjesdag voor de jeugd 

Zaken die in 2019 zijn geagendeerd, maar waarvan de afhandeling doorloopt: 

- Aanpak Peekaaien 

- Kunstwerk bij de trambrug 

- Verlichting watertoren 

- Muziekavond in de Schakel 

- Verkeerscirculatieplan 

4. Public Relations 

Kees van Rixoort schreef een aantal artikelen in de lokale media.   

Speciale flyer voor de dorpswandeling + verspreiding 

Aparte folder van de dorpswandelingen. 

5. Er is ondersteuning gegeven aan de plannen van de Stichting Watertoren voor het behoud 

van het Rijksmonument voor de bewoners van Dirksland. 

6. Andere activiteiten met een financiële bijdrage vanuit de dorpsraad zijn; 

- Oranjepop 

- Oranjevereniging 

- Kerstwandeling 

7. Tenslotte 

Voor meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van de dorpsraad verwijzen we naar 

de website van dorpsraad Dirksland (www.dorpsraaddirksland.nl)  

 

 

http://www.dorpsraaddirksland.nl/

