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Heerjansdam
Dorpsraad geeft de pijp aan Maarten
Dat was me even schrikken te horen dat de nieuwe pas aangetreden dorpsraad is opgestapt. Als ik het goed heb begrepen was het een soort van “Hoekse en kabeljauwse
twisten” (Een uit de hand gelopen twist in het jaar 1350 over beter weten en macht). Zo
erg is het zeker niet geweest, maar de bewoners van Heerjansdam vragen zich wel af
hoe dit kon gebeuren. Bij verschillen van mening, die er natuurlijk regelmatig zijn, komen
mensen van goede wil er altijd weer uit. Mijn conclusie is :Niet ik, niet jij of wie dan ook, zijn
de belangrijksten, maar het uiteindelijke doel, waarvoor je het vertrouwen van de burgers
hebt gekregen, staat op de eerste plaats. Een betreurenswaardige ontwikkeling, die nogal
wat schade kan aanrichten.
Laat ik nou toevallig enkele weken eerder een stukje voor plaatsing in BLIK OP HEERJANSDAM hebben geschreven over de eerste dorpsraad uit 2003. Een enthousiast 7tal,
dat met elkaar uitsprak : “WE GAAN ERVOOR”. Succes verzekerd, was ons parool. Ongewijzigd volgt hier de door mij gemaakte tekst.
2003 : DE EERSTE DORPSRAAD.
Er is heel wat water langs Dordrecht gestroomd alvorens de lokale autoriteiten het met elkaar eens waren over een dorpsraad en de status hiervan. Uiteindelijk werden alle spelregels wettelijk vastgelegd in de “Verordening dorpsraad Heerjansdam”. Rechten en plichten dus waaraan de partijen zich hebben gebonden. De totale inhoud hiervan weergeven
voert wat te ver. Daarom slechts wat spelregels die er uit springen en van belang zijn bij
het overleg met de diverse instanties en haar bewoners. Wel maak ik het voorbehoud dat
mogelijk tussentijds wijzigingen in de verordening zijn aangebracht, waarvan ik geen kennis heb meegekregen.
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De eerste Dorpsraad van Heerjansdam

VERENIGING VAN KLEINE KERNEN.
Op internet is heel veel informatie te vinden onder de noemer “Vereniging van Kleine
Kernen”. Talrijke voorbeelden van dorpen worden hierin besproken, die als zelfstandige gemeenten eveneens van het toneel verdwenen. Hieruit mogen we concluderen dat
Heerjansdam een bijzondere status werd toebedeeld. Zeker niet zoals nogal eens vanuit
Zwijndrecht wordt gehoord een status aparte maar en terecht wel een “aparte status”. Dit
heeft zeker ook te maken met de ligging van Heerjansdam. Een klein zelfstandig dorp,
gelegen in een groen en agrarisch gebied tussen de twee agglomeraties Dordrecht/
Zwijndrecht en Rotterdam/ Barendrecht, duidelijk gescheiden en omsloten tussen de
Oude Maas, De Waal en De Devel. Ook de Provincie blijkt zich bewust van het belang.
Wij lezen de tekst “Een vitale gemeenschap in een groen landschap” en “Heerjansdam
zal volgens rijks- en provinciebeleid ook in de komende periode, gelegen in de groene
buffer tussen de beide agglomeraties, haar dorpse karakter moeten behouden”. Dat zullen we met elkaar blijvend moeten koesteren en bewaken.
Soms wordt nogal eens smalend gezegd, dat de dorpsraad geen potten kan breken en
dat de leden er alleen zijn om in de kerstperiode lichtjes in de bomen te hangen. Onzin
natuurlijk. Laat helder zijn, dorpsraad Heerjansdam is uitermate belangrijk en van grote
waarde in het overleg met Zwijndrecht.
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WAT KAN EEN DORPSRAAD ALS ORGAAN BETEKENEN.
Hierbij wat spelregels :
• De dorpsraad is een commissie van advies aan het College van B&W. en de Gemeenteraad. Tevens een commissie met bevoegdheden e.e.a. zoals bedoeld in de
gemeentewet.
• Het werkgebied van de dorpsraad omvat het gebied van de voormalige gemeente
Heerjansdam.
• De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die
het eigen werkgebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en het beheer en inrichting van de openbare
ruimte. Het accent ligt op inrichting en beheer en niet op beleidsvorming (dorpsraad
is adviesorgaan).
• De dorpsraad wordt in ieder geval betrokken bij de eerste planvorming rondom de
zaken, zoals eerder genoemd.
• De dorpsraad stelt zich op als spreekbuis van wensen en meningen in de kern Heerjansdam richting gemeente. De dorpsraad is ook inspreekpunt voor de gemeente
namens het dorp Heerjansdam en draagt bij aan de communicatie over en weer.
• De dorpsraad heeft adviserende en besluitvormende bevoegdheden.
• De advies bevoegdheden hebben betrekking op het gehele werkgebied van de dorpsraad. De dorpsraad is bevoegd de gemeenteraad het college en de burgemeester
gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de zaken die het werkgebied
specifiek aangaan. Van deze adviezen kan alleen op grond van zwaarwegende argumenten worden afgeweken. De genoemde bestuursorganen delen de dorpsraad
schriftelijk hun reactie mee op de uitgebrachte adviezen.
• De besluitvormende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de door de gemeenteraad het college of de burgemeester te stellen randvoorwaarden en beschikbaar te
stellen budgetten.
• De dorpsraad kan de vermelde adviesbevoegdheid ook uitoefenen naar andere instanties, die voor het algemeen belang werkzaam zijn in het werkgebied en die participeren in het wijkgericht werken van de gemeente Zwijndrecht.
• Het college kan de dorpsraad specifieke taken en bevoegdheden toekennen.
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