
 

Jaarverslag 2020 

  

1. Samenstelling bestuur sedert 1 januari 2020 

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 2020 

a. In het verslagjaar kwam het bestuur tienmaal bijeen in een bestuursvergadering, 

inclusief ALV (maart). 

b. In het verslagjaar is er eenmaal bijeenkomst geweest voor een individueel gesprek 

met de gemeenteraad. 

c. De gemeente heeft eenmaal een bezoek gepleegd aan het dorp en heeft o.a. de 

restauratie van de trambrug en de joodse begraafplaats bezocht. 

d. Met de Erfgoedtafel hebben we tweemaal een vergadering bijgewoond. 

e. Met de gemeente en de SVIK is eenmaal overleg geweest over het nieuwe MFC. 

f. Er heeft eenmaal een overleg plaatsgevonden met Paulina.nu (presentatie) m.b.t. 

eenzaamheid ouderen + deelname webinair. 

 

3. Zaken die in 2020 zijn geagendeerd en afgehandeld 

a. De Joodse begraafplaats is opgeschoond en voorzien van een informatiebord. 

De onthulling is gedaan door het NIK en de wethouder met aansluitend een lunch in 

De Schakel. 

b. Er is een prijsvraag gedaan aan de lokale kunstenaars voor een kunstwerk bij de 

trambrug. Middels een hoofdelijk stemming van de dorpsbewoners is een keuze 

gemaakt. Het kunstwerk is in december geplaats. Officiële onthulling is 

doorgeschoven naar 2021 i.v.m. de corona maatregelen. 

c. Bij de ontmoetingsplek in de haven is een fietsenstalling gerealiseerd. 

d. De watertoren is voor het aanlichten van vier LED schijnwerpers voorzien. 

e. De hanging baskets in de Voorstraat en Ring zijn van nieuwe planten voorzien. 

f. Er is tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven. (maart en november) plus een extra 

nieuwbrief voor de keuze van het kunstwerk van de trambrug. 

g. Er is een actieplan opgestart om een dorpsplein te creëren op de locatie van 

voorheen OBS De Inktvis. 



h. Het aanvragen van een subsidie bij de Provincie (erfgoedlijn) voor het realiseren van 

een jaagpad aan het Westerlijkhavenkanaal. (Helaas geen toekenning) 

i. Het schrijven van een leefbaarheidsplan voor het jaar 2021. Het plan is ingediend bij 

de gemeente en er is goedkeuring voor gekregen. 

j. Van het leefbaarheidsplan Dirksland is in dit jaar uitgevoerd; 

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

 - Schouw van Dirksland (continue update) 

Vanwege de corona maatregelen zijn alle overige geplande activiteiten geannuleerd. 

De dorpsraad heeft wel de kosten gecompenseerd van het niet doorgaan van Oranjepop. 

Zaken die in 2020 zijn geagendeerd, maar waarvan de afhandeling doorloopt: 

- Aanpak Peekaaien 

- Ontwikkeling nieuwe MFC 

- Verkeerscirculatieplan 

- Hernieuwde aanvraag voor het jaagpad aan het 

Westerlijkhavenkanaal. 

4. Public Relations 

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

In de planning staat nog het maken van een promotiefilmpje over de dorpswanedeling 

 

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

van het Rijksmonument voor de bewoners van Dirksland. 

De stichting heeft vanuit “kern met pit” subsidie ontvangen en ook meegedaan aan de 

landelijke verkiezing 

 

6. 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/

