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Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam 
 
Volgnummer: 2017 – 07 Vergadering d.d.: 29 november 2017 

Aanwezig: 
De heer Bernard Wolters, voorzitter 
Mevrouw Myriam van Gruijthuijsen 
De heer Peter den Turk 
Mevrouw Karin van Kester, dorpsraadcoördinator 
De heer Mike van der Neut 
De heer Dirk Eijk 
Afwezig: 
Mevrouw Mariska Struijs 
Mevrouw Astrid Hovingh 

Gasten: 18 
 
 
 
 
 
 
 
Notulist: 
Mevrouw Christine van Es 

 
Nr:  Onderwerp: Actie: 

 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen. De e.v. bijeenkomst op 17 
januari is een inloopavond met een thema. 
 

 

2. Mededelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Struijs verhinderd is en dat mevrouw Hovingh 
ziek is. 
 

 

3. Vaststellen van de agenda 
 
De voorliggende agenda wordt aldus vastgesteld.  
 

 

4. Spreekrecht van het publiek over agendapunten en niet-agendapunten 
 
De heer Hol wil inspreken over verkeer. De voorzitter zal hem het woord geven bij 
agendapunt 12. 
 
Mevrouw Kamp vraagt n.a.v. de notulen of de brievenbus terugkomt. De heer Van 
Vugt heeft vernomen dat deze terugkomt na de jaarwisseling. De voorzitter vult aan 
dat deze geplaatst wordt naast de glascontainer. 
Mevrouw Kamp wil inspreken bij agendapunt 12 en 13. Verder verzoekt zij de 
Dorpsraad om voor de gemeenteraadsverkiezingen 2 stembureaus in te richten in 
Heerjansdam, bij voorkeur niet in Den Dam. Mevrouw Van Kester geeft aan dat de 
Dorpsraad dit in september al heeft aangevraagd en dat zij de gemeente een 
herinnering zal sturen. 
 
Mevrouw Kuipers vindt de folder over de doktersdiensten verwarrend. Het is 
onduidelijk of inwoners van Heerjansdam naar Dordrecht of Rotterdam moeten. 
Mevrouw Kamp stelt voor hier duidelijkheid over te geven in de e.v. nieuwsbrief van de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mw.V.Kester 
 
 
 
 
Dorpsraad 
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Dorpsraad. De heer Van Vugt deelt mee dat de huisarts zelf heeft besloten zich bij de 
huisartsenpost van Rotterdam-Zuid aan te sluiten. In de folder staat echter het nieuwe 
telefoonnummer van Dordtwijk. Ook wordt gesuggereerd dat de indeling is gebaseerd 
op postcode. De heer Van der Does merkt op dat Heerjansdam historisch gezien 
onder Rotterdam viel. De voorzitter heeft gemerkt dat, als er algemene mededelingen 
zijn zoals over de griepprik, heel Zwijndrecht geïnformeerd wordt behalve Heerjansdam.  
 
De heer Van Vugt vindt het aanlichten van de kerktorenklok een schitterend initiatief 
maar betreurt het dat de wijzerplaat slechts voor de helft verlicht is. De voorzitter 
geeft aan dat dat dat te maken heeft met de verf van de wijzerplaat.  
 

 

5. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 1 november 2017 
 
Hierin wordt de volgende wijziging aangebracht op pag. 2, punt 4:  “Aalbessenpad” 
moet zijn “Aalbespad”. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. Naar 
aanleiding daarvan komen onderstaande punten ter sprake. 
• N.a.v. agendapunt 12 (pag. 5), waar gemeld wordt dat er een klacht is ontvangen, 

merkt de heer Hol op dat dat niet de strekking van zijn mail was maar dat die m.n. 
te maken had met het feit dat hij moeilijk zijn op- c.q. afrit kan inrijden. 

• N.a.v. handhaving op 30 km-wegen (pag. 6) geeft de heer Hol aan dat hij daar ook 
al een keer navraag naar heeft gedaan. Hij is van mening dat er gehandhaafd moet 
worden als er een snelheidsbeperking geldt. Een politieagent liet hem destijds 
weten dat er op 30 km niet gehandhaafd kan worden omdat het inrichten van een 
weg als 30 km-zone vrijwel onmogelijk is en dat dat alleen kan is als de weg wordt 
ingericht als woonerf. Bij een andere inrichting kan de boete voorgelegd worden 
aan de rechter. Technisch gezien kan er volgens hem echter wel op 30 km 
gehandhaafd worden. Degene die de weg zo inricht behoort dat ook te weten. De 
voorzitter is van mening dat, als er geen bord staat, het zeker is dat er harder 
gereden wordt. De heer De Jong bevestigt dat controle op 30 km mogelijk is en 
dat dat bestraft kan worden als het verkeer of de veiligheid gehinderd wordt. Hij 
stelt voor dit aan te kaarten bij de wethouder. De heer Van Vugt wijst erop dat de 
burgemeester de baas is van de politie. Opgemerkt wordt dat er tussen Heinenoord 
en Goidschalxoord een camera staat die op 30 km controleert en dat dat dus wel 
mogelijk is. De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad dit mee zal nemen. 

• N.a.v. de rondvraag deelt de voorzitter mee dat Sinterklaas dit jaar geen gebruik wil 
maken van de sleepboot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 
 

6. Ingekomen post 
 
De voorzitter licht het overzicht toe en geeft aan dat de smiley is uitgelezen. De 
gegevens worden binnenkort verwacht en zullen gedeeld worden met de bewoners.  
 

 

7. Uitgegane post 
 
De voorzitter licht het overzicht toe en geeft aan dat de bebossing om de 
begraafplaats wordt meegenomen als de inrichting van de begraafplaats herzien wordt. 
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8. Centrum Heerjansdam 
 
De heer Van der Neut deelt mee dat er op 31 december en 1 januari een 
vuurwerkverbod wordt ingesteld, o.a. op de Kromme Nering. Ook wordt een 
alcoholverbod ingesteld op 4 plaatsen, o.a. in het centrum. De Dorpsraad vindt dit een 
goede ontwikkeling. Dit betekent dat hierop gehandhaafd kan worden. 
De heer Hol is het daarmee eens maar merkt op dat het gevaar bestaat dat het 
vuurwerk zich gaat verplaatsten naar de gebieden daar omheen.  
De heer Van der Neut vult aan dat de terrassen van de horeca zijn uitgesloten van het 
drankverbod.  
 
De voorzitter meldt dat de komende week de valbeveiliging in de toren wordt 
aangebracht zodat er, zodra die er is, weer gevlagd kan worden. 
 

 
 

9. Jeugd Heerjansdam 
 
De voorzitter stelt voor dit agendapunt samen te voegen met agendapunt 10. 
 

 

10. Avond sociale veiligheid 17 januari 2018 
 
De voorzitter deelt mee dat er op 17 januari een inloopavond wordt gehouden in het 
MiddenIn. Hiervoor worden een aantal partijen uitgenodigd die te maken hebben met 
sociale veiligheid zoals politie, brandweer en woningbouw. Mogelijke onderwerpen zijn 
donkere paadjes, kindermishandeling, drank, drugs en verslaving. Hiervoor worden ook 
het jongerenwerk en andere deskundigen uitgenodigd die een korte toelichting zullen 
geven. Vervolgens is er een informatiemarkt waar partijen persoonlijk aangesproken 
kunnen worden. De aanleiding voor het organiseren van deze inloopavond is het feit 
dat er al geruime tijd gesproken wordt over jeugd en het gebruik van alcohol en drugs, 
waarbij opvalt dat de leeftijd van gebruikers omlaag gaat. In Heerjansdam zijn geen 
meldingen van kindermishandeling bekend maar dit komt wel voor en moet onder de 
aandacht gebracht worden. 
Op de vraag wat de vervolgstap na deze avond is antwoordt de voorzitter dat 
benadrukt zal worden dat het zin heeft melding te maken van zaken die het daglicht 
niet verdragen omdat de politie zonder meldingen niet in actie komt.  
Op de vraag wanneer men in actie komt tegen oproerkraaiers die bij naam bekend zijn 
antwoordt de voorzitter dat er ook anoniem gemeld kan worden. 
De heer Van der Does merkt op dat kindermishandeling niet anoniem gemeld kan 
worden. De voorzitter is van mening dat dat bespreekbaar gemaakt moet worden om 
degenen die dat vermoeden hebben op pad te helpen. 
De heer Van der Does vult aan dat huiselijk geweld wel anoniem gemeld kan worden 
en dat de groep jeugd die overlast bezorgt in beeld is.  
De heer De Jong vraagt zich af wat jeugdwerk doet. De voorzitter geeft aan dat daar 
regelmatig contact mee is geweest maar dat zij ook niet alles onder controle krijgen. De 
groep 18-plussers laat zich niets gezeggen. De groep onder de 18 jaar, m.n. jongeren 
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rond 13 jaar, is wel aanspreekbaar. Er zijn botsingen geweest tussen 18-plussers en de 
groep 13-jarigen. Diverz richt zich nu meer op die laatste groep. Voor de 18-plussers 
zijn straatcoaches aangesteld.  
De heer De Jong vreest dat, als de aandacht nu gericht wordt op 13-jarigen, er over 5 
jaar weer een probleem ontstaat. De voorzitter is het daar niet mee eens omdat deze 
groep dynamisch is. Praten met 2 18-jarigen lukt wel maar met 6 is dat lastiger en als 
de samenstelling van die groep wisselt is het nog moeilijker.  
De heer De Jong vraagt zich af waarom er nog doorgegaan wordt met Diverz. 
De heer Van der Does geeft aan dat er in Zwijndrecht ook een groep ontspoorden is 
waar deskundigen al jaren achteraan lopen maar niet onder controle krijgen. De 13-
jarigen die daardoor beïnvloed worden, worden daar zo veel mogelijk weggetrokken.  
De voorzitter vult aan dat het nu goed lijkt te gaan met de groep die in beeld is maar 
dat er ook veel onder de mat geveegd wordt. Opgemerkt wordt dat ouders ook niet 
ingrijpen. De heer Van Vugt heeft begrepen dat veel ouders aangeven dat hun kind 
zoiets niet doet. Hij hoopt dat er op zo’n inloopavond meer bewustzijn ontstaat. 
Mevrouw Van Kester deelt mee dat er ook iets opgezet wordt voor de betreffende 
ouders. 
De heer Eijk merkt op dat dit soort problemen niet nieuw is en dat het drugs- en 
alcoholgebruik in Heerjansdam helaas erg groot is.  
De vraag of buurtpreventie nog bestaat wordt door de voorzitter bevestigd. Hij geeft 
aan dat dat echter al een tijdje niet goed liep en dat hierover binnenkort een overleg 
plaatsvindt. 
De heer De Jong vindt dat er te weinig politie inzet is. De voorzitter merkt op dat de 
straatcoaches pas ingezet kunnen worden als ze achterwacht hebben van de politie.  
Opgemerkt wordt dat er op de hoek Manning/Johannes Postlaan altijd een auto 
geparkeerd staat maar dat daar ook niet op gehandhaafd wordt. De voorzitter wijst 
erop dat dat wel gemeld moet worden. 
Voorgesteld wordt 2 vaste agenten aan te stellen in Heerjansdam omdat die zichzelf 
snel genoeg terug verdienen. De heer Van der Does geeft aan dat de gemeente niet 
over de inzet van politie gaat en dat het geld dat zij ophalen naar de staatskas gaat.  
Opgemerkt wordt dat collectief gedrag het grootste probleem is. De politie komt alleen 
als er acuut gevaar is en niet als er een auto verkeerd geparkeerd staat.  
Mevrouw Van Kester stelt voor contact op te nemen met de boa’s en hen uit te 
nodigen voor de inloopavond, evenals de mensen van wijkpreventie.  
 

11. Monument Nijverheidsstraat 
 
De heer Van der Neut geeft aan dat het monument voor de zelfbouwers van 
Heerjansdam uit de jaren 50 in ere hersteld wordt. Het historisch genootschap is 
gevraagd hier foto’s voor aan te leveren. Een aannemer wil dit kosteloos doen. Alleen 
de materiaalkosten moeten betaald worden.  
De voorzitter deelt mee dat de Sportlaan en de Nijverheidsstraat volgend jaar 
herstraat worden en van nieuwe riolering voorzien en dat herplaatsing van het 
monument daarop afgestemd moet worden.  
Op de vraag of de riolering slecht aangelegd is antwoordt de voorzitter dat dat niet 
duidelijk is. De heer Den Turk geeft aan dat er slecht materiaal gebruikt is, m.n. bij de 
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aansluitingen. 
 

12. Herinrichting Sportlaan 
 
De heer Hol deelt mee dat op 25 oktober in de Brug stond dat de gemeente allerlei 
gevaarlijke kruispunten in kaart had gebracht maar dat de situatie ter hoogte van de 
Molenweg 20, bij de wegversmalling, daar niet bij stond. Het op- en afrijden van zijn 
oprit die daar middenin ligt is een probleem maar de verkeersveiligheid is een nog 
groter probleem. Hij zou graag zien dat daar iets aan gedaan wordt.  
De voorzitter stelt vast dat de situatie duidelijk is maar dat deze inmiddels enigszins is 
genormaliseerd. De heer Hol vult aan dat er op zijn verzoek borden geplaatst zijn die 
aangeven wie er voorrang heeft maar dat dat niet geholpen heeft. Er heeft ook een wit 
kruis op de weg gestaan maar dat is versleten en een nieuw kruis is nog niet 
aangebracht. Hij schetst de situatie waarbij hij zijn oprit niet in kan rijden omdat het 
verkeer daar dan vaststaat. Als hij mensen daar op aanspreekt krijgt hij regelmatig een 
scheldkannonade.  
Het bevreemdt de heer Van Vugt dat de heer Hol daar nooit iets tegen ingebracht 
heeft omdat er destijds uitvoerig over de inrichting van dit weggedeelte is 
gecommuniceerd. Hij maakt de door de heer Hol geschetste situatie nooit mee.  
De heer De Jong merkt op dat het overdag goed gaat maar dat het een probleem is 
tijdens de ochtendspits, m.n. als het verkeer op de A16 vast staat.  
Voorgesteld wordt daar een dik betonblok te plaatsen i.p.v. het huidige paaltje. De 
voorzitter neemt deze suggestie mee.  
 
De voorzitter stelt de Sportlaan aan de orde. Een aantal ouders en schoolhoofden die 
een mening hebben over de inrichting van de Sportlaan hebben een commissie 
gevormd. Er is destijds een plan gepresenteerd voor de Sportlaan maar inmiddels is 
aangegeven dat de Nijverheidsstraat en de Sportlaan tot aan de nieuwe bouwplaats 
volgend jaar op de schop gaan. De Sportlaan wordt behoorlijk versmald zodat de 
snelheid eruit gaat. Handhaven is dan niet meer aan de orde omdat niemand daar dan 
meer hard wil rijden. Er wordt nagedacht over creatieve oversteekplaatsen waarop bij 
voorkeur zodanige afbeeldingen staan dat men daar nauwelijks nog overheen durft te 
rijden. Ook wordt er gebruik gemaakt van kleuren om duidelijk te maken dat daar een 
school staat. De vraag is of dit allemaal nodig is om beter gedrag van 
verkeersdeelnemers voor elkaar te krijgen. Het plan wordt besproken met een 
klankbordgroep waarin de school en de buurt vertegenwoordigd zijn. Veiligheid moet 
voorop staan maar het is wel de bedoeling dat het een doorgaande straat blijft. Als de 
bouw van de woningen gerealiseerd is zal het stuk Sportlaan tot aan de dijk aangepast 
worden. Er zijn een aantal knelpunten gesignaleerd, o.a. bij de Kromme Nering, omdat 
die zo groot is dat die veilig lijkt. Er zitten echter rare bochten en onoverzichtelijkheden 
in. Hier zijn nieuwe ideeën voor. De Dorpsraad zal e.e.a. kritisch blijven volgen. 
Afgesproken is dat er geen bouwverkeer mag staan tijdens haal- en brengtijden van de 
scholen.  
De heer De Jong merkt op dat er in de wet maar één oversteekplaats bestaat, nl. een 
zebra. Als een oversteekplaats anders ingericht wordt veroorzaakt dat schijnveiligheid. 
In Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht stelt men klaarovers aan. De voorzitter stelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 
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dat ouders het daar te druk voor hebben.  
Mevrouw De Jong merkt op dat ouders zelf ook te hard rijden en opgevoed moeten 
worden.  
De heer De Jong stelt voor een parkeerverbod in te stellen voor de hele Sportlaan, evt. 
alleen tijdens haal- en brengtijden. Mevrouw Gruijthuijsen stelt dat andere 
verkeersgebruikers niet gedupeerd kunnen worden door de hele Sportlaan parkeervrij 
te maken. Een kiss and ride is ook geen oplossing omdat ouders hun kinderen ook naar 
het kinderdagverblijf moeten kunnen brengen.  
De heer Van der Does geef aan dat de inrichting van de Molenweg uitentreuren 
besproken is met het hele dorp en dat deze weg een toegangsweg moet blijven.  
De voorzitter adviseert gebruik te blijven maken van de inspraakmogelijkheden.  
De heer Van Vugt is van mening dat er niet hard gereden wordt op de Sportlaan.  
N.a.v. de vraag hoe vaak er een ongeluk gebeurt op de Sportlaan schetst de heer Van 
Vugt het laatste ongeluk dat hij zich kan herinneren maar dat niets te maken had met 
de inrichting van de weg. 
 

13. Verplaatsen carillon? 
 
De voorzitter deelt mee dat het initiatief o.a. komt van het Historisch Genootschap en 
dat de Dorpsraad dit ondersteunt.  
Mevrouw Kamp merkt op dat het carillon vroeger ook problemen heeft opgeleverd met 
geluidsoverlast. Het lijkt haar een goed idee als het carillon bij de vijver gezet wordt  
maar ze vraagt zich af waar het klavier dan geplaatst wordt. De voorzitter zal die 
vraag meenemen. Opgemerkt wordt dat de ene bewoner last had van het geluid en de 
andere het juist mist.  
De heer Van der Does stelt voor om via Jacqueline van Dongen contact op te nemen 
met de kopers van het oude gemeentehuis omdat met hen afspraken gemaakt zijn over 
het carillon. Op 7 december is er een oriënterend gesprek met de gemeente en het 
Ruimtelijk Intake Team. Daarnaast wordt er een enquête gehouden onder de bewoners 
rond de vijver. De voorzitter merkt op dat de conclusie ook kan zijn het carillon niet te 
verplaatsen. Het niet meer laten spelen is voor het Historisch Genootschap echter geen 
optie. 
 

 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 
 

14. Vogeltentoonstelling 22 en 23 december 
 
De heer Kaptein geeft aan dat in de week van 18-23 december de provinciale 
kampioenschapen hier gehouden worden. De inschrijvingen worden momenteel 
binnengehaald en er komen 1.300-1.500 vogels. Op 21 december gaat de 
tentoonstelling open t/m zaterdagmiddag. Voor de vereniging is het een eer dat ze voor 
de 6e keer deze grote show mag organiseren en hoopt veel Heerjansdammers te mogen 
begroeten. 
De voorzitter meldt dat dit ook aangekondigd zal worden in de nieuwsbrief van de 
Dorpsraad en dat daarin ook aandacht gevraagd wordt voor het mogelijke 
parkeerprobleem, waar de scholen voor vrezen. Er zal een tijdelijke extra parkeerplaats 
gecreëerd worden op het braakliggende terrein. Buurtbewoners worden opgeroepen die 
dagen rekening te houden met gasten in Heerjansdam.  
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De heer Kaptein geeft aan dat aan de deelnemers ook gevraagd is de aanwijzingen 
van de verkeersleiders op te volgen en zoveel mogelijk de tijdelijke parkeerplaats te 
gebruiken. De grootste overlast zal op dinsdag zijn als de vogels gebracht worden door 
de ca. 125 deelnemers. Dit is na schooltijd en aan alle leerkrachten is gevraagd hun 
auto’s zo veel mogelijk elders te parkeren. Ouders worden gevraagd hun kinderen 
lopend of op de fiets te brengen. De keurmeesters komen van buiten Zuid-Holland en 
moeten om 9 uur kunnen beginnen met de keuringen. Morgenavond wordt tijdens de 
ledenvergadering de planning verder doorgenomen en wordt ook afgesproken hoe de 
scholen hier verder bij betrokken worden. De heer Kaptein bedankt de Dorpsraad voor 
haar hulp en roept iedereen op te komen kijken. De entree is gratis. 
De voorzitter vindt het een leuk initiatief. 
 

15. Voortgangslijst openstaande zaken 
 
De voorzitter stelt vast dat de openstaande zaken geen andere aandacht behoeven 
dan wat hierover in deze vergadering genoemd is.  
 

 

16. Rondvraag 
 
• Mevrouw Van Kester deelt mee dat er een melding is binnengekomen over 

overlast van hondenpoep.  
• De heer Eijk meldt dat de Noldijk opnieuw is ingericht maar dat die tussen de 

Stationsweg en Heerjansdam erg stijl is om per fiets op te rijden. Dit probleem 
wordt doorgeschoven naar de heer Den Turk. 

• Mevrouw Kamp heeft in het voorbereidend besluit over het braakliggende terrein 
naast Den Dam gelezen dat daar een waterpartij komt. Omdat water altijd naar het 
laagste punt stroomt en de dijk hoger ligt dan de Sportlaan vreest zij wateroverlast. 
De heer Den Turk geeft aan dat hier pijpen voor aangelegd worden. De heer Van 
Vugt vult aan dat dit door deskundigen bekeken is en dat de aansluitingen naar de 
polder lopen om wateroverlast te voorkomen. 

• De heer Van Vugt vindt het leuk dat zovelen zich verenigd hebben om een 
kerstmarkt in Heerjansdam te organiseren maar dat vindt het jammer dat de 
Dorpsraad dit soort initiatieven vaak mist. De heer Eijk merkt op dat dit besproken  
is op de bijeenkomst van verenigingen die door de Dorpsraad geïnitieerd is. 
Mevrouw Van Kester wijst erop dat de Dorpsraad de Heerjansdames een bijdrage 
geeft voor dit soort activiteiten. De heer De Jong oppert het idee om op de 
kerstmarkt de Dorpsraad te presenteren, m.n. gezien de komende verkiezingen. De 
voorzitter neemt dit idee mee. 

• De heer Hol deelt mee dat er vanaf 4 december een expositie van de creagroep is 
in het MiddenIn en stelt voor dit te melden in de nieuwsbrief. De voorzitter merkt 
op dat het daar te laat voor is maar dat dit wel op alle sociale media en op In 
Heerjansdam gemeld wordt. 

 

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

 

 


	Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam

