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                                               DORPSRAAD BEWAKER HEERJANSDAMSE BELANGEN

Blik op    H e e r j a n s d a m

De laatste tijd heeft de dorpsraad het moeilijk in zijn functioneren. Op het gladde 
ijs van de oorzaken ga ik me in deze column dan ook niet begeven. Respect heb ik 
voor de niet wettelijk gekozen leden, die de open gevallen plaatsen hebben ingeno-
men en die moedig en zo goed mogelijk de Heerjansdamse belangen behartigen. 
De opgelopen schade kan m.i. in feite pas echt worden gerepareerd bij de eerst-
volgende verkiezingen op 16 maart 2022. Kritiek op de ontstane en huidige situatie 
lost natuurlijk niets op. Dus gezamenlijk de schouders er onder om het geschonden 
imago te herstellen. Want de dorpsraad heeft een belangrijke functie in Heerjans-
dam. De Dorpsraad kan een krachtig orgaan zijn, door eigen optreden of door de 
commissies die de dorpsraad instelt. O.a. zijn rol in het vormgeven van de Polder 
Buitenland laat dit goed zien. 

POLDER BUITENLAND.
Om het onderwerp Polder Buitenland, waarover deze column gaat, te toetsen aan wensen 
met de bereikte resultaten, zijn de nieuwsbrieven uit het verleden een prima informatie-
bron. Een bericht uit de nieuwsbrief van 2006 luidt als volgt:

“POLDER BUITENLAND. Ons advies luidt als volgt: Kiezen voor natuur en 
recreatie. Opnieuw heeft de dorpsraad een stap gezet uit het speerpunt van 
2005. Op verzoek van de dorpsraad vormden enkele enthousiaste Heerjans-
dammers de commissie “Buitenland” bestaande uit Sacha Eikenboom, Wim 
Monshouwer, Adri Kamp, Arie Buitendijk en Janneke Brand. Zij hebben zich in-
tensief over het vraagstuk gebogen met als resultaat een degelijk en uitgebreid 
advies, dat op de officiële vergadering van 20 december is aangeboden aan 
de dorpsraad. De dorpsraad zal dit document vervolgens aan het College en 
de Raad aanbieden. De wens van de Heerjansdammers is, dat aan onze wens 
natuurlijk uitvoering zal worden gegeven in het belang van heel Zwijndrecht.”

VERLANGENS EN RESULTATATEN.
Na zo’n vijftien jaar mogen we vaststellen dat een deel van onze wensen in vervulling is 
gegaan. Je kunt natuurlijk ook niet altijd je zin krijgen. Interessant is hierover óók de ziens-
wijze “Buitengebied Zwijndrecht” er op na te lezen.

 “Hoofdzaken. Het gebied blijft groen en recreatief. Polder buitenland en Dam-
se polder niet verder bebouwen. Het middengebied tussen Lindtsedijk en de 
Devel heeft de kwaliteit van openheid en moet zo blijven. De nog resterende 
landbouw draagt bij aan het groen en recreatieve karakter van de omgeving. 
Meer rustplekken voor wandelaars zijn wenselijk.”

In het hele document komen we overigens nogal vaak de woorden “in principe”, “tenzij” en 
“waar mogelijk” tegen. Dat betekent wel alert blijven.
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Wat is er geworden van Polder Buitenland.

• De mogelijke Kassenbouw, appartementen of nat en duur wonen waren het schrikbeeld 
voor de Heerjansdammers. Zij lieten dat in hun protesten dan ook duidelijk blijken. 

• De verkoop van circa 10 hectare van de polder voor natuurgebied maakten het voor de 
provincie en gemeente een stuk eenvoudiger.

• Wensen van de dorpsraad werden deels realiteit. Van de Randweg naar ’t Weegi werd 
er een mooie wandel- en fietsverbinding aangelegd.

• De weg naast het Develsluise haventje werd doorgetrokken naar het Borgmanpad.
• Kortgeleden werd speelpolder “Heerjanneke” -speel- voetbal- en ligweide met klimtoe-

stellen en een trekpont- gerealiseerd.
• Fase 2 is intussen in volle gang. In de stukken lezen we: Het wordt een waterrijk, groen-

rijk en stilteplek. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.
• Mede door protesten kon een hoge herrie makende windmolen onder de neus van 

de bewoners worden voorkomen. De broedvogels en verdere bewoners van het nog 
ongerepte Slobberoord zijn ons dankbaar. Ook de duizenden trekvogels die jaarlijks 
aan deze kant van de Oude Maas hun jaarlijkse reis naar verre oorden ondernemen en 
soms een korte pitstop in polder buitenland maken, hebben al dankbare signalen laten 
horen.

HEDEN EN TOEKOMST.
Het verlies van agrarische grond is natuurlijk een spijtige zaak maar dat hiermee bebou-
wing kon worden voorkomen, mag als pleister op de wonde worden gezien. Tussen Zwijnd-
recht en Barendrecht blijft Heerjansdam in ieder geval de groene oase in de steeds meer 
oprukkende verstedelijking.
Er staan nog een flink aantal onderwerpen en wensen op de rol van de dorpsraad . Het ver-
dient zeker aanbeveling, zoals in het verleden regelmatig is gebeurd, de hulp in te roepen 
van een commissie, uit Heerjansdammers bestaande, die advies en aanbevelingen doen 
over een bepaald onderwerp aan de dorpsraad. Hierdoor wordt voorkomen dat onderwer-
pen naar de lange baan worden geschoven.

KOUDWATERVREES.
Tot slot. Dat er ‘koudwatervrees’ bestaat om je beschikbaar te stellen als kandidaat voor de 
dorpsraad, is begrijpelijk. Toch is het belangrijk dat er een wettelijk gekozen adviesorgaan 
als een dorpsraad blijft bestaan. Uit ervaring mag ik spreken dat het voor mij een bijzon-
dere en plezierige periode is geweest. Niet alleen leerzaam, veel contacten en niet in de 
laatste plaats draag je bij aan de Heerjansdamse zaak. Zodra het zover is, geef je dus op 
als kandidaat en heb geen “koudwatervrees”. Alleen Heerjansdammers die het ego hebben 
het alléén te weten, adviseer ik dit niet te doen.

Joop van der Ent
e-mail : joopvanderent@upcmail.nl
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