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Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam 
 

Volgnummer: 2017 – 06 Vergadering d.d.: 1 november 2017 

Aanwezig: 

De heer Bernard Wolters, voorzitter 

Mevrouw Myriam van Gruijthuijsen 

De heer Peter den Turk 

Mevrouw Karin van Kester, dorpsraadcoördinator 

Mevrouw Mariska Struijs 

De heer Mike van der Neut 

De heer Dirk Eijk 

Afwezig: 

Mevrouw Astrid Hovingh 

Gasten: 

De heer D. Schrijer 

15 personen publiek 

 

 

 

 

 

Notulist: 

Mevrouw Christine van Es 

 

Nr:  Onderwerp: Actie: 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

 

 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter deelt mee dat de burgemeester tussen 20.30 en 21.00 uur komt en dat 

mevrouw Hovingh verhinderd is.  

 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

Op verzoek van de heer Eijk wordt onder punt 13a toegevoegd Ontwikkelingen rond de 

begraafplaats. Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld. 

 

 

4. Spreekrecht van het publiek over agendapunten en niet-agendapunten 

 

Mevrouw Rijngoud wil inspreken bij agendapunt 12. 

 

De heer De Wit wil inspreken over de speeltuin tussen de Koekoeksbloem- en de Veld-

bloemlaan. Hier wordt (m.n. ’s avonds) door jongeren van ca. 8-12 jaar gevoetbald, wat 

voor veel overlast zorgt en de sfeer in de wijk verslechtert. De heer De Wit heeft  

geprobeerd met de ouders in gesprek te gaan maar dat verliep moeizaam. Hij heeft het 

destijds in de krant verschenen artikel “Voetballen doe je hier” bij hen in de brievenbus 

gedaan. Ook heeft hij met de wijkagent gesproken. Omdat zij vindt dat hier wel  

gevoetbald mag worden is met haar niet tot een oplossing gekomen. De vraag is tot 

welk gedrag dit toelaatbaar is. De heer De Wit heeft ook contact opgenomen met 

Maaike Burggraaf, maar ook daar is niets uit gekomen. Hij verzoekt dit probleem op de 

agenda van de Dorpsraad te zetten. De heer De Wit heeft de gemeente verzocht een 

brief rond te sturen waarin staat wat de bedoeling is van de speeltuin. Hij zou graag 

zien dat jongens die willen voetballen naar de voetbalkooi en/of het voetbalveld gaan. 

Als alternatief zou de speeltuin anders ingericht kunnen worden, zoals die aan het 
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Aalbessenpad en de Moerbeidreef.  

De voorzitter is zich bewust van de problemen met jongeren die in alle wijken spelen 

en stelt voor Jeugdwerk in te schakelen.  

De heer De Wit geeft aan dat buurtbewoners niet graag meer langs de speeltuin lopen. 

De komende tijd verwacht hij ook vuurwerkoverlast. De problemen spelen al ca. 4 jaar. 

De politie krijgt volgens hem ook geen voet aan de grond bij de betreffende gezinnen. 

De voorzitter zegt toe dat de Dorpsraad contact zal opnemen met Jeugdwerk. Als dat 

niets oplost zou de speeltuin wellicht anders ingericht moeten worden. 

De heer De Wit merkt op dat er dan geen tafeltennistafel geplaatst moet worden want 

dat zorgt ervoor dat het een hangplek wordt.  

Mevrouw Struijs stelt voor een bord te plaatsen waarop staat dat het na 20.00 uur stil 

moet zijn. De mogelijkheden zullen door de Dorpsraad onderzocht worden en die zullen 

aan de heer De Wit teruggekoppeld worden. De oplossingen die de heer De Wit in  

gedachten heeft zullen in een later stadium uitgewisseld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad 

 

5. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 27 september 2017 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. pag. 1 meldt mevrouw Van Kester dat er een stukje in de e.v. nieuwsbrief komt 

over overhangend groen.  

 

 

6. Ingekomen post 

 

De voorzitter licht het overzicht toe. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

N.a.v. het vuurwerkverbod wordt gevraagd wanneer er vuurwerk afgestoken mag 

worden. Dat mag alleen op Oudjaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. 

 

 

7. Uitgegane post 

 

De voorzitter licht het overzicht toe. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

8. Jeugd Heerjansdam 

 

De voorzitter geeft aan dat dit punt standaard op de agenda staat i.v.m. overlast.  

Hij vraagt zich af waarom bewoners niet merken dat er iets gedaan wordt aan de  

onrust in Heerjansdam. Hij heeft zelf geconstateerd dat het de laatste tijd rustig is in 

het centrum. De vraag is wel hoe het dealen in het centrum, bij de kerk achter de 

cafetaria, naast Den Dam en bij het Houten Hok aangepakt wordt. 

De heer Schrijer deelt mee dat er via de Dorpsraad en via de straatcoaches signalen 

zijn binnengekomen over overlast. De politie, de gemeente, Diverz en de Dorpsraad 

hebben dit met elkaar besproken. Het Jongerenhonk is weer open en wordt druk  

bezocht, maar niet door 18-plussers. Er is een aanpak opgesteld tegen de overlast van 

deze groep. De heer Schrijer verzoekt meldingen door te blijven geven. De politie kan 

alleen optreden als er constateringen zijn. Daarnaast wordt er op diverse plaatsen een 

alcoholverbod ingesteld. Als er namen, tijdstippen en/of kentekens doorgegeven 

worden kan er ingegrepen worden. Ook ouders zullen op het gedrag van hun kinderen 

aangesproken worden. De heer Schrijer stelt voor dit de komende maanden te blijven 
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volgen en ervaringen met elkaar te delen in de Dorpsraadvergaderingen. 

De voorzitter deelt mee dat overwogen wordt de vergadering van de Dorpsraad op  

29 november a.s. te gebruiken als thema-avond over dit probleem en deskundigen uit 

te nodigen. Evt. kan deze avond verzet worden naar 6 december. 

De heer Eijk vraagt wat het verschil is tussen aangifte doen en melding maken.  

De heer Schrijer antwoordt dat, als je dingen ziet die je niet vertrouwt, waar je bang 

voor bent of die niet deugen, je 112 moet bellen. Er wordt dan een melding gemaakt in 

het systeem. Afhankelijk van ernstige situaties in de omgeving komt de politie. Als dat 

langer dan een half uur duurt moet er opnieuw gebeld worden, evt. door meerdere 

bewoners. Aangifte doe je tegen iemand omdat diegene iets heeft gedaan waardoor je 

benadeeld bent (letsel, schade of bedreiging). Dit moet op het politiebureau gebeuren.  

De heer Eijk verzoekt de heer De Wit samen met andere bewoners meldingen door te 

geven zodat dit vastgelegd wordt.  

De heer Schrijer vult aan dat ook melding gedaan mag worden van schelden omdat 

dat bedreigend over kan komen. Als de politie capaciteit heeft komt zij langs.  

Mevrouw Struijs wijst erop dat een melding ook geregistreerd wordt als je 0900-8844 

belt.  

De heer Schrijer vult aan dat 112 gebeld mag worden als je je bedreigd voelt. Dan kan 

b.v. ook als er gevaarlijk vuurwerk wordt afgestoken. 

De heer Tan vraagt naar de straatcoaches. Hij heeft gehoord dat zij niet rond mogen 

lopen als er geen achterwacht is.  

De heer Schrijer geeft aan dat, als de straatcoaches op pad gaan, er in principe  

contact wordt opgenomen met de wijkagent. Als die niet bereikbaar is kunnen zij ook 

112 bellen. Uitgezocht zal worden of zij niet lopen als de wijkagent er niet is. 

De heer De Wit heeft aan de wijkagent gevraagd of hij camera’s op zijn woning mag 

aanbrengen om overlast in de wijk vast te leggen maar dat is i.v.m. de privacy niet 

toegestaan. Camera’s mogen alleen gebruikt worden om je eigen bezit te beschermen 

of op bijzondere plaatsen waar veel overlast is. Bij het politiebureau hangt echter wel 

een briefje waarop staat dat bij een melding beelden die geregistreerd zijn met een 

privé camera wel gebruikt mogen worden.  

De heer Van Nes vindt dat de wet tweeledig is. Als hij als hij aan het varen is en via 

gps gevolg wordt weten criminelen dat zijn vrouw alleen thuis is. Maar toen hij onlangs 

verdachte auto’s bij een huis zag en dat doorgaf kon de politie niet komen omdat ze 

geen capaciteit hadden. Ook de kentekens konden niet gecheckt worden omdat dat 

buitenlandse waren.  

De heer Schrijer verzoekt toch te blijven melden. Hoe vaker er een melding gedaan 

wordt over een bepaalde plek, des te hoger komt die op de prioriteitenlijst. 

De heer De Wit heeft met de wijkagent gesproken over vuurwerkoverlast. Zij gaf aan 

dat de politie niet langskomt voor een paar rotjes. Een jongen steekt echter al 3  

maanden vuurwerk af en zorgt voor veel overlast. Afgesproken wordt dat de gegevens 

met de Dorpsraad uitgewisseld worden. 

 

 

Dorpsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Schrijer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. De Wit 

 

9. Bestedingen leefbaarheidsbudget 

 

De voorzitter deelt mee dat de penningmeester een overzicht heeft gemaakt van de 

stand van zaken. 

Mevrouw Gruijthuijsen geeft aan dat de Dorpsraad dit jaar een besteedbaar bedrag 
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had van bijna € 54.000,=. Dit is inclusief het resterend bedrag van vorig jaar. Dit is € 

10.000,= minder dan vorig jaar omdat het budget toen niet opgemaakt was. 

Normaalgesproken krijg de Dorpsraad € 37.500,= per jaar. 

Grote posten dit jaar waren het informeren van bewoners d.m.v. de nieuwsbrief, de 

buitenruimte (o.a. plantenbakken en aanlichten van de kerk) en diverse bijdragen aan 

activiteiten (ca. € 13.000,=). Eind dit jaar houdt de Dorpsraad ca. € 1.500,= over.  

Vastgesteld wordt dat zij hiermee op schema zit en haar best doet de  

gemeenschapsgelden ten goede te laten komen aan de gemeente. 

Op de vraag waarom er niets leuks gedaan wordt met de vijver, zodat mensen daar 

weer kunnen vissen antwoordt de voorzitter dat dat de bedoeling was en voor  

volgend jaar weer op de agenda staat. In samenspraak met een kunstenaars zal 

hiervoor een plan ontwikkeld worden. Dit kan wellicht gecombineerd worden met de 

wens van het Historisch Genootschap om het carillon naar de groenstrook te brengen. 

Ook is geopperd de rand rond de vijver van bloemen te voorzien. Opgemerkt wordt dat 

dat vorig jaar fout ging en de bloemen weggemaaid werden.  

De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad ook te maken heeft met het probleem van 

de gemeente Zwijndrecht, die ervoor gekozen heeft budgetneutraal om te gaan met het 

groen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden waaraan dat geld besteed wordt. De 

Dorpsraad probeert onder de aandacht te brengen dat alleen de aanplant bekostigd 

moet worden en dat het onderhoud door bewoners zelf gedaan kan worden. Dit moet 

dan minimaal 5 jaar onderhouden worden.  

De heer De Man merkt op dat er voorheen een schouw met gemeenteraadsleden en 

de groenvoorziening plaatsvond maar dat hij dat de laatste tijd niet heeft gezien.  

Mevrouw Van Kester heeft begrepen dat daar geen bewoners meer op af kwamen.  

De heer Schrijer geeft aan dat sommige gemeenten voor- en/of najaar acties  

organiseren waarbij bewoners het groen netjes maken. Als dat in Heerjansdam 

georganiseerd wordt wil hij een keer komen helpen. 

 

10. Samenwerking verenigingen 

 

De heer Eijk deelt mee dat er op 26 oktober jl. een verenigingsoverleg op bestuurlijk 

niveau heeft plaatsgevonden bij tennisvereniging Heer Jan. Er waren 17 verenigingen 

aanwezig. De groep groeit. Er zijn nu ca. 20 deelnemers maar enkelen waren  

verhinderd. Mevrouw Tichelaar van In Heerjansdam heeft uitleg gegeven over het 

Heerjansdam buurtboek. Zij heeft in de app een groep voor bestuursleden van 

verenigingen toegevoegd, waarin zij verzoeken met elkaar kunnen delen. De groep 

heeft inmiddels diverse volgers. Alle verenigingen zullen hiervoor uitgenodigd worden.  

Diverse verenigingen hebben zich gecommitteerd om het Sinterklaasfeest gezamenlijk 

te organiseren.  

De e.v. bijeenkomst zal in maart 2018 georganiseerd worden in Den Dam door E&M en 

de gymnastiekvereniging. De Dorpsraad ondersteunt dit en zorgt voor sprekers.  

Verder is o.a. gesproken over zonnepanelen en straatverlichting op de route naar de 

sportverenigingen. Vastgesteld wordt dat het een nuttige avond was, waarbij mensen 

elkaar aan konden spreken.  
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11. Diversen centrum Heerjansdam 

 

De heer Van der Neut meldt dat de bosschages bij de postbus worden weggehaald en 

dat daar parkeervakken van gemaakt worden. Ook de afvalbakken worden verplaatst. 

Zoals de burgemeester al aangaf wordt er een alcoholverbod ingesteld op de Manning 

en de Kromme Neering, m.u.v. de terrassen van de horeca.  

Op de vraag of de bewoners boven de winkels tegen een vuurwerkverbod zijn  

antwoordt de heer Van der Neut dat hij dat niet verwacht omdat daar vorig jaar een 

postbus gesneuveld is. 

De heer Van der Neut deelt mee dat er nieuwe bankjes geplaatst zijn bij het Waalpad 

en op de hoek Molenweg dicht bij de bocht naar de Dorpsstraat.  

De voorzitter vult aan dat het vlaggen aan de kerktoren ook weer mogelijk gemaakt 

wordt. Dit was de laatste tijd niet mogelijk omdat de bovenste trappen niet arbo-proof 

zijn. Er zullen voorzieningen aangebracht worden om dat weer mogelijk te maken.  

 

 

12. Verkeer Heerjansdam 

 

Mevrouw Rijngoud is van mening dat de drempel in de Molenweg op de hoek van de 

Hupse niet goed is. Het verkeer rijdt er hard overheen, wat gevaarlijk is en herrie en 

scheuren in de muren veroorzaakt. Als er een vrachtwagen overheen rijdt schudden de 

huizen. Dat gebeurt ook als er een tractor met aanhanger overheen rijdt. Ze vraagt of 

deze drempel weggehaald of verplaatst kan worden.  

De voorzitter zegt toe dat de Dorpsraad dit na zal laten gaan. 

De heer Tan merkt op dat elders in het land de drempels zo hoog zijn dat daar wel 

voor afgeremd moet worden. 

Mevrouw Rijngoud stelt voor de drempel te verplaatsen richting het Honk. Omdat zij 

hiervan nog geen melding heeft gemaakt bij de gemeente wordt haar verzocht dat 

alsnog te doen, indien mogelijk met meerdere bewoners.  

De voorzitter merkt op dat er meer geklaagd is over dat gedeelte van de weg en dat 

de Dorpsraad dit mee zal nemen. De vraag is echter of er budget is om de drempel weg 

te halen of te verplaatsen. Deze is niet verkeerd aangelegd maar dit heeft te maken  

met gedrag. Een weg wordt pas aangepast als het zeker is dat dat de juiste oplossing 

is.  

 

De heer Den Turk meldt dat de Dorpsraad een klacht heeft ontvangen van de heer Hol 

die zijn oprit nauwelijks op- en af kan rijden omdat voorbijrijders niet stoppen. Er is 

inmiddels een rapport van een onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente het 

hele dorp in kaart heeft gebracht. Dit leverde echter geen nieuws op. Vastgesteld wordt 

dat in het hele dorp een 30 km-zone geldt, op de buitenwegen 50 km en op de wegen 

van het waterschap 60 km. Er staat niets in over verandering van ontsluitingswegen. 

Wel wordt de onduidelijke situatie rond de scholen gemeld. Dat betreft echter ook  

gedrag van ouders die hun kinderen komen brengen en halen. Het aantal bewegingen 

op ontsluitingswegen is in kaart gebracht. Dit blijkt slechts om ca. 1.000 voertuigen te 

gaan die over de dijk en de Molenweg rijden. Men komt pas in actie als het om 25.000 

verkeersbewegingen gaat. Het bevreemdt de aanwezigen dat het slecht om 1.000  

voertuigen zou gaan. Het lijkt erop dat verkeer van de Sportlaan richting de Develweg 

niet meegeteld is. Dit zal nagevraagd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad 



 pagina 6 van 7 

Het rapport zal nader toegelicht worden tijdens een bijeenkomst met de scholen. 

Opgemerkt wordt dat de vraag was in hoeveel gevallen het om doorgaand verkeer ging 

(b.v. vanuit Zwijndrecht naar Barendrecht of v.v.). Dit komt niet uit het rapport naar 

voren. Het bevreemdt de aanwezigen dat er ook bestemmingsverkeer voor de  

fa. Biemond & Van Pelt rijdt, welk bedrijf ook vanaf de andere kant aangereden zou 

kunnen worden.  

De heer Van Vugt vraagt of het rapport openbaar is. Mevrouw Van Kester zal dat  

navragen. 

Op de vraag hoe het zit met de handhaving op 30 km-wegen wordt geantwoord dat het 

rijden van 30 km verplicht is, ook als de wegen niet als zodanig ingericht zijn.  

De voorzitter zal bij de gemeente navragen hoe hierop gehandhaafd kan worden. 

Mevrouw Struijs geeft aan dat de Dorpsraad van de heer Tan het verzoek had  

gekregen het sluipverkeer op de Dorpsstraat ter hoogte van het v/m gemeentehuis te 

onderzoeken, incl. spookverkeer. De Dorpsraad was voornemens de smiley daar te 

plaatsen maar dan wordt ook verkeer dat daar legaal rijdt (richting Zwingeldam) 

geregistreerd. Afgelopen weekend zijn de bloembakken van de lantaarnpalen 

verwijderd. De smiley zal aan een lantaarnpaal gehangen worden tegenover de v/m 

sportzaak van Lagendijk, zodanig dat het verkeer richting de Zwingeldam niet 

meegenomen wordt. Uitgeprobeerd zal worden welk verkeer hiermee geregistreerd 

wordt.  

De heer Tan stelt voor als alternatief met draden op de weg te werken. Die heeft de 

Dorpsraad echter niet voor handen. De vraag of dat bij de gemeente Zwijndrecht of 

Barendrecht aangevraagd moet worden zal nagevraagd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Mw.V.Kester 

 

 

 

Dorpsraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad 

13. Voortgangslijst openstaande zaken 

 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

 

13.a. Ontwikkelingen rond de begraafplaats 

 

De heer Eijk deelt mee dat de Dorpsraad n.a.v. het stuk in de nieuwsbrief reacties uit 

het dorp heeft ontvangen die voornamelijk positief waren. Hij heeft inmiddels Cathy van 

Meer (contactpersoon voor begraafplaatsen) gesproken. Zij vond het niet leuk dat er 

kritisch geschreven werd over de asbestemming die er niet mooi uitziet. Omdat er niet 

veel plekken meer over zijn in de urnenmuur wordt geïnventariseerd wat daaraan  

gedaan kan/moet worden, zoals snoeien, daar waar nodig nieuwe beplanting en evt. de 

urnenmuur vergroten. Volgend jaar mei hoopt mevrouw Van Meer een plan te hebben 

voor aanpassing en evt. vergroting van de aula. Het verzoek om de urnenmuur te  

verplaatsen naar de andere kant van de aula zodat er meer ruimte ontstaat voor 

uitbreiding is positief opgepakt. De heer Eijk heeft aangeboden hierover mee te willen 

denken. Mensen die regelmatig op de begraafplaats komen zijn wellicht bereid mee te 

helpen met het onderhouden van de urnenmuur.  

De voorzitter merkt op dat de Dorpsraad evt. ideeën hiervoor kan verzamelen. 

 

 

14. Rondvraag 

 

De heer Van Nes stelt voor de Sinterklaasintocht met een sleepboot te doen i.p.v. met 
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een jacht. Hij kan daar evt. voor zorgen.  

De voorzitter zal de heer Van Nes in contact brengen met Sinterklaas om na te gaan 

of dat voor dit jaar of volgend jaar mogelijk is.  

Mevrouw Gruijthuijsen wijst erop dat er wel rekening gehouden moet worden met de 

diepte van de boot om te voorkomen dat hij vastloopt. 

 

 

 

Dorpsraad 

 

15. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 


