
 

Jaarverslag 2021 

  

1. Samenstelling bestuur sedert 1 januari 2021 

Jan Leenders (Voorzitter) 

Aad van den Hoek (Penningmeester) 

Henk Zwanenburg (Secretaris) 

Peter Keuker 

Don Spelt 

John van Item 

Juliën Robijn 

 

a. Vergaderingen c.q. overleggen in 2021 

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

inclusief ALV (juni en augustus), waarvan viermaal via MT. 

In de ALV van augustus is de WTBR vastgesteld. 

b. Met de Erfgoedtafel hebben we meerdere vergaderingen bijgewoond, waarvan de 

meeste via MT. Vanaf 1 september is de nieuwe erfgoedlijn “historisch Haringvliet” 

van kracht gegaan. 

c. Vanaf september zijn diverse overleggen geweest met een gedelegeerde van de 

provincie m.b.t. het krekenplan/ wandelroutes. Hier is in een later stadium de 

bevaarbaarheid van de kreken aan toegevoegd. 

d. Met de gemeente en de SVIK is eenmaal overleg geweest (26 mei) over het nieuwe 

MFC. 

e. In juni zijn er twee bijeenkomsten geweest met Paulinani.nl en Samen 0187 

f. In juli het RAD toelichting gegeven aan het ophalen van afval in de gemeente. 

g. In juli is er ook toelichting gegeven over de nieuwe opvang van jonge volwassenen in 

de Voorstraat. (voormalig gebouw van Sjaloom) 

h. In augustus is met een verkeersdeskundige van de gemeente overleg gevoerd over 

de verkeersveiligheid.  

i. In april en oktober is met de gemeente en provincie overleg geweest m.b.t. de 

Peekaaien en het jaagpad. 

j. In november is met de gemeente, OWW. Werkgroep dorpsplein en dorpsraad 

overleg geweest m.b.t. de (tijdelijke) invulling van de nu lege kavel. 

k. In oktober is er een kennismaking geweest met de nieuwe contactpersoon van 

stichting ZIJN. 

l. In december is een enquête gehouden over de leefbaarheid van ons dorp. 

(resultaten worden verwerkt in een nieuw beleidsplan in 2022) 

 



2. Activiteiten 2021 

a. Toekenning prijs voor het favoriete ommetje 

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

c. 16 juni Feestelijke onthulling van het kunstwerk van de trambrug 

d. 21 augustus heeft de wielerronde in Dirksland plaatsgevonden 

 

3. Zaken die in 2021 zijn geagendeerd en afgehandeld 

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

(In 2022 krijgen de lantaarnpalen een nieuwe verfbeurt) 

b. Er is tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven. (maart en november). 

c. Het schrijven van een leefbaarheidsplan voor het jaar 2022. Het plan is ingediend bij 

de gemeente en er is goedkeuring voor gekregen. 

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

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

 - 25 jarige bestaan van de vogelvereniging 

- Wielerronde 

- Alternatieve Kerstwandeling 

Vanwege de corona maatregelen zijn alle overige geplande activiteiten geannuleerd. 

Zaken die in 2021 zijn geagendeerd, maar waarvan de afhandeling doorloopt: 

- Aanpak Peekaaien en jaagpad 

- Ontwikkeling nieuwe MFC 

- Ontwikkeling dorpsplein 

- Kreken wandel- en vaarroutes 

- Verkeerscirculatieplan c.q. verkeersveiligheid 

- Waterpunt bij de rotonde of inpassing plan Peekaaien 

- Pumptrack (wijk Boezem 3) 

- Bruggetje van de Wijk De Nieuwe Gooye naar de Clematis 

 

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 de provincie geld binnen gekregen voor de restauratie. Deze zal in 

2022 plaatsvinden. 

 

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/

