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Met vier gekozen leden, i.p.v. zeven, mag de 
dorpsraad verder. De gemeenteraad van Zwijn-
drecht heeft hiervoor toestemming  gegeven. 
Door deze goedkeuring heeft ons dorp vanaf 
2 april jl. weer een legitieme dorpsraad. En daar 
zijn we blij mee. We richten ons weer op de toe-
komst. 

Adviesorgaan
Sinds 2003 heeft Heerjansdam een dorpsraad. 
Dit adviesorgaan adviseert de gemeente Zwijnd-
recht over onderwerpen die in Heerjansdam le-
ven. In de afgelopen jaren heeft de dorpsraad als 
de stem van ons dorp steeds meer erkenning ge-
kregen door ambtenaren en bestuurders van de 
gemeente Zwijndrecht. 

De samenwerking na de verkiezingen
De dorpsraad wordt één keer in de vier jaar geko-
zen. De laatste verkiezing was in maart 2018. De 
samenwerking in de gekozen dorpsraad verliep 
niet optimaal, waardoor de dorpsraad opnieuw 
gevormd moest worden met deels nieuwe leden. 

Een nieuwe samenstelling
Johan Meulman en Sander Figee, die verkiesbaar 
waren in maart 2018, zijn bereid gevonden zitting 
te nemen in de dorpsraad. Met de nu nog zitten-
de leden Wim van Vugt en Bart Hage komt het 
aantal op vier. 

De verordening schrijft voor dat de Dorpsraad 
bestaat uit zeven gekozen leden. Maar de ge-
meenteraad heeft zijn fiat gegeven om verder te 
gaan met vier leden tot de volgende vierkiezing 
in 2022. 

Het vertrouwen herstellen
Wij realiseren dat het dorp geen dienst is bewe-
zen met het uiteenvallen van de oude dorpsraad. 

Wij doen onze uiterste best om de opgelopen 
achterstand in te halen. Hiermee proberen wij 
het vertrouwen in de dorpsraad te herstellen.

Bevoegdheden en besluitvorming projecten
Sinds 2 april jl. is de dorpsraad weer bevoegd om 
besluiten te nemen van financiële aard. Verderop 
in de nieuwsbrief leest u meer over de verschil-
lende projecten waaraan de dorpsraad geld geeft 
of hierover nog in gesprek is.

Op zoek naar nieuwe leden & diversiteit
De nieuwe dorpsraad bestaat momenteel uit vier 
gekozen leden. De voorzitter is Johan Meulman 
en Sander Figee is de secretaris  Er is  nog ruimte 
voor leden die in 2018 niet op de kieslijst stonden. 
We willen graag meer diversiteit in de dorpsraad. 
Daarom zijn wij op zoek naar jongeren en dames 
uit Heerjansdam. Wilt u samen met de andere 
leden van de dorpsraad opkomen voor de belan-
gen van de Heerjansdammers? 

Meldt u zich aan?! 
Meldt u zich bij ons aan voor een gesprek.  Intern 
kunnen wij afspreken dat de nieuwe niet gekozen 
leden van de dorpsraad dezelfde rechten en in-
vloed krijgen als de huidige vier gekozen leden. 

DE NIEUW SAMENGESTELDE DORPSRAAD KIJKT VOORUIT

DE OPENBARE VERGADERINGEN
We zijn benieuwd naar uw mening over de verschillende actuele ontwikkelingen in Heerjansdam.
Graag gaan we hierover in gesprek. De openbare vergaderingen laten nog nog even op zich wachten, 
maar spreek ons gerust aan of stuur een e-mail aan dorpsraadheerjansdam@zwijndrecht.nl
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V E I L I G H E I D  &  H E E R J A N S D A M

WAAR HANGEN DE AED’S IN HEERJANSDAM?
Het welzijn van onze dorpsgenoten ligt de dorpsraad na aan het hart en daarom zijn er al jaren geleden 6 AED’s 
aangeschaft door de raad. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

De dorpsraad steunt ook financieel de plaatsing en/of het onderhoud van nieuwe AED’s door buurtbewoners 
rondom de Lisdodde en buurtvereniging de Manning. Deze AED’s zullen 24 uur per dag bereikbaar zijn.

EEN VEILIGER HEERJANSDAM!
Jolanda van Oorschot en Ciska de Jong zijn de nieuwe 
coördinatoren van het Wijkpreventie Team Heerjans-
dam. Samen met de andere leden surveilleren zij op 
wisselende dagen en tijden in ons dorp.

Het Wijkpreventie Team Heerjansdam is destijds op-
gericht om het dorp veiliger te maken. Eén keer in de 
week of twee weken gaat het team de straat op om 
onveilige en inbraakgevoelige situaties te signaleren. 
Tijdens deze surveillance benadert het team de dorps-
bewoners om hun tips te geven over hoe een inbraak 
te voorkomen in huis, schuur en auto. 

Wilt u meewerken aan het veiliger maken van ons 
dorp? Meldt u zich aan: 
coordinator1-heerjansdam@wijkpreventie.nl

Wie mag de AED bedienen?
Iedereen mag een AED gebruiken. Maar het is beter 
om dit te leren en oefenen tijdens een reanimatiecur-
sus. Je leert hoe een AED werkt en je oefent met het 
aansluiten en bedienen. Als je dan een keer echt een 
AED moet gebruiken geeft dat zekerheid en gaan er 
geen kostbare minuten verloren. 

In mei start een nieuwe cursus reanimatie!
Voor meer info: reanimatie@ehboheerjansdam.nl.  

Op de volgende plaatsen in Heerjansdam is een AED: 
 Woning Bouw Vereniging, Kromme Nering (24/7)  
 Medisch Centrum - Fysiotherapie Maas, De Manning 
 De Voetbal, op de Molenwei  
 Het zwembad, De Molenweg  
 Scouting, in het clubgebouw aan de Ganzenkant 
 In de Dorpskerk & in de Boomgaardkerk 
 Midden Inn, Sportlaan 
 Develweg 5 (24/7)  
 Let op! Er is geen AED meer bij de Spar. 

STOPVERBOD ROND RAJUBIBOS EN MIDDEN INN
De verkeerssituatie rond de scholen werd de laatste 
tijd steeds onveiliger. Om de situatie veiliger te maken 
voor de schoolgaande kinderen komt er een stopver-
bod. 

Een doorgetrokken gele streep als markering van dit 
verbod wordt aangebracht. Zie de foto waar de door-
getrokken gele streep komt. Het stopverbod gaat in 
op het moment dat de gele streep is aangebracht.
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CADEAU VOOR HEERJANSDAM! 
De Woning Bouw Vereniging (WBV) bestaat 100 jaar. Daarom biedt WBV Heerjansdam op voorspraak van de 
Huurdersraad graag een blijvend cadeau aan in de vorm van een Jeu de Boulesbaan. Een mogelijke locatie 
voor de baan zou zijn, langs het bestaande voetpad aan de kop van de vijver (de kant van de Groene Zoom). 

De baan
Deze baan wordt 3 meter breed en 13 meter lang met 
aan weerskanten tegels. De aangrenzende woningen 
van de Sportlaan en de Dercksenstraat staan met de 
zijkant naar de aan te leggen baan. Daarom zullen de 
bewoners nauwelijks overlast ondervinden van al te 
enthousiaste spelers die doorgaans de jeugdige leef-
tijd zijn gepasseerd. Wij verwachten dan ook dat de 
omwonenden met het cadeau kunnen instemmen. 

Een goede sfeer en waardevolle contacten
Het cadeau draagt bij aan een goede sfeer en waarde-
volle contacten in het dorp. De huurdersraad van de 
WBV richt een vereniging op die zorg draagt voor het 
toezicht en het onderhoud van de jeu de boulesbaan. 
Dit heeft de dorpsraad als voorwaarde gesteld om zo 
het speelplezier van de spelers te vergroten en om de 
baan nog aantrekkelijker te maken voor de omgeving. 
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Onveilige situaties moeten worden aangepakt
Het is duidelijk dat niet iedereen even enthousiast is 
over de oplossingen die we hopen te realiseren, maar 
de onveilige situaties moeten echt worden aangepakt.
 
Onderwerpen die aan bod kwamen en komen
Ook andere verkeersituaties kwamen aan bod tijdens 
het gesprek met de adviseur verkeer: 
 Onduidelijkheid rond de borden voor het eenrich- 
     tingsverkeer op het Oosteinde en op de afslag  
     naar de Wiekslag. 
 De verkeersveiligheid op de Dorpsstraat tussen  
     Sportlaan en Develweg, met name het zware  
     verkeer zorgt voor onveilige situaties.

 Groeiend sluipverkeer van de Industrieweg naar 
     de Manning via de voor dit verkeer te smalle  
     Prins Bernardstraat en Wilhelminastraat.  
 Het oversteken rond het speelterrein  
     Heerjanneke en rond het zwembad.
Uitnodiging om mee te praten
De gevaarlijke wegsituaties als gevolg van te hard rij-
den wordt een onderwerp op de agenda van de ko-
mende openbare vergadering. Zodra het nieuwe ver-
gaderschema bekend is laten wij dit spoedig weten via 
social media en www.inheerjansdam.nl. Wij nodigen 
dan ook met nadruk de omwonenden en alle andere 
geïnteresseerden uit om hierover met ons van ge-
dachten te wisselen.

FLITSPALEN IN HEERJANSDAM, DE OPLOSSING?
De twee meest gehoorde klachten in het dorp zijn: er gaat te veel zwaar vrachtverkeer over de smalle 
Dorpsstraat waaraan veel kwetsbare huizen staan. En er wordt te hard gereden op deze dijk, de Randweg 
en de Molenweg. De omwonenden zijn ten einde raad, evenals de dorpsraad. Laatst heeft de dorpsraad 
hierover een gesprek gehad met de adviseur verkeer van de gemeente Zwijndrecht. Het plaatsen van flits- 
palen kan een mogelijke oplossing zijn. Maar de noodzaak hiervan moet eerst  goed worden onderzocht. Op 
29 maart jl. is hiermee begonnen. Die dag is er op twee plekken in Heerjansdam gecontroleerd op te hard rij-
den. De maximale snelheid van 30 km is meerdere malen overschreden.
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STICHTING HEERJANSDAMES
Ook dit jaar draagt de dorpsraad financieel bij aan 
de Stichting Heerjansdames o.l.v. Yvette Hansel-
man. Deze dames met groot organisatietalent 
verzorgen evenementen voor onze dorpsjeugd.  
5 juni Buitenspeeldag, 14 september Openlucht 
bioscoop, 2 november Halloween en op 13 decem-
ber Kerststal.

STICHTING JEUGDOPVANG
Verschillende leden van de familie de Valk zetten 
zich ook dit jaar in voor ons dorp. Samen met de 
andere vrijwilligers van deze stichting verzorgen ze 
in 2019 evenementen voor kinderen en de jeugd. 
De huttenbouw geniet grote bekendheid in en 
buiten Heerjansdam. Velen beleven jaarlijks groot 
plezier aan het bouwen. Ook de (nep)viswedstrijd 
en het zoeken naar paaseieren zijn evenementen 
waar jonge Heerjansdammers  naar uitkijken. Ge-
noeg reden dus voor de dorpsraad om deze stich-
ting met een financiële bijdrage te steunen.  

POPKOOR ENJOY MORE MUSIC 
Al tien jaar zorgt dit koor voor muziek in Heerjans-
dam. Het jubileum wordt groots aangepakt met 
een concert op 5 oktober in het theater Spektakel 
te Zwijndrecht. 

Om dit te kunnen bekostigen, organiseren de le-
den van het popkoor verschillende activiteiten. Zo-
als het verkopen van kerstspullen in een Kerst Pop-
up store afgelopen december en het verkopen van 
tweedehands boeken op Koningsdag Voor zoveel 
enthousiasme hebben wij een bescheiden bijdrage 
toegezegd.

DE BUURTVERENIGING ’T ACHTEROM
Het groen in ons dorp is sfeerbepalend. Belang-
rijk is dat dit goed wordt bijgehouden. De Buurt-
vereniging ‘t Achterom wil zelf een deel van de 
Groenstrook onderhouden. De dorpsraad juicht dit 
initiatief van harte toe. PAKAAN Zwijndrecht heeft 
daarvoor een elektrische handmaaier, vuilprikstok-
ken en snoeischaren beschikbaar gesteld. 

Er wordt op nog meer ideeën gebroed om het aan-
zien van de vijver te verbeteren. De buurtvereni-
ging is een goed voorbeeld van burgerparticipatie 
op dorpsniveau! Daarom wil de dorpsraad graag 
geld geven voor een bloembollen melange. Zodra 
deze bloemen uitkomen wordt de Groenstrook 
nóg kleurrijker! 

TROTS
De dorpsraad is trots op de Heerjansdammers die met elkaar ons dorp mooier, gezelliger, actiever, muzika-
ler en veiliger maken. Dankbaar zijn we voor hun enorme inzet en enthousiasme. We ondersteunen graag 
met geld de initiatieven van deze bewoners. Hieronder kunt u over een aantal van deze projecten lezen. 
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www.inheerjansdam.nl  APP - BUURbook  welkom@inheerjansdam.nl  Facebook InHeerjansdam.nl

DORPSFEEST IS TERUG!
Muziek, dansen en Heerjansdammers ontmoeten. Het Dorpsfeest is terug! Kom zaterdag 6 juli 2019 naar 
het Dorpsplein. Onder het genot van een hapje en een drankje oude contacten aanhalen en nieuwe ma-
ken.

Stop thinking, Start dancing
Tussen 18.30 – 19.45 uur is er een kinderdisco met DJ Dvee. 
Vanaf 20.00 is de dansvloer ook open voor de volwassenen. De Coverband Release zal in de loop van 
de avond zorgen voor een sensationele beleving, waar de hits van nu en de classics van vroeger voorbij 
komen. Een hoge kwaliteit van muzikaal samenspel en een denderende show ontmoeten elkaar in een 
onvergetelijke ervaring. Stop thinking, Start dancing!

Om 01.00 uur is het feest afgelopen en is het tijd om rustig het plein te verlaten.

DOWNLOAD DE APP

:-)


