
                                                                           WONEN IN HEERJANSDAM 
Het honderdjarig bestaan van de Heerjansdamse Woningbouw Vereniging ligt al-
weer enige tijd achter ons. Al eerder mocht ik iets schrijven over het ontstaan en 
over haar zo belangrijke doelstellingen n.l. : “De bewoners van een betaalbare wo-
ning voorzien”. Door de jaren heen zijn de bestuurders daar zeker in geslaagd. In 
deze column gaat het mij om meer dan stenen alleen: “Haar sociale functioneren”.

MEER DAN STENEN ALLEEN.
Op gezette tijden valt er een prima verzorgde “Nieuwsbrief” in de bus, waarin de bewoners 
op de hoogte worden gesteld van noodzakelijke informatie maar waarin óók de betrokken-
heid van de woningbouw vereniging met de bewoners in beeld komt. Enkele voorbeelden : 

• “Mevr. Oomsen werd honderd jaar.”Hoewel ze waarschijnlijk niet alle kaarsjes zelf heeft 
uitgeblazen, zal het feestje er niet minder om zijn geweest.  

• “Samen komen we eruit” is een moeilijk onderwerp. Harde  muziek, blaffende honden, 
overhangende takken en auto’s op de stoep. Zaken waar het koortsniveau vaak tot ver 
boven de 37 graden kan oplopen. Geadviseerd wordt deskundig advies te vragen. 

• “Tuintje op orde”. Het bijhouden van het tuintje is voor veel mensen een plezierige hob-
by. Toch zijn er altijd weer bewoners die daar geen boodschap aan hebben. Gevolg, 
een ongezellig straatbeeld en soms zelfs overlast. De verhuurder wijst erop dat iedere 
huurder zijn eigen tuin moet onderhouden. Bij weigering kan actie ondernomen worden. 
Zover mag het natuurlijk niet komen. Aan de slag dus.

• Het interview met de sympathieke Marco van der Heiden is van intens verdriet. In 2019 
kwamen zijn moeder en de beide grootouders te overlijden, met wie hij zo’n innige band 
had. Alles werd hem uit handen geslagen en het leek uitzichtloos. Ook al is er nog een 
lange weg te gaan hij wist zich te herpakken mede dankzij zijn vriend Jeroen van der 
Giessen. Hij begeleidde hem in het spotten van vogels. Het raakte hem en werd zijn 
grote uitdaging en passie. “De rust, de vrijheid, de kick, Ik was verkocht”. Wij, Heerjans-
dammers, wensen Marco het allerbeste in deze zo moeilijke fase van zijn leven.
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FINANCIELE BIJDRAGEN.
Na enkele voorbeelden van directe betrokkenheid bij de gang van zaken in het dorp, is er 
aanzienlijk meer te zeggen waarbij de bestuurders heel concreet de portemonnee trokken :
*Het omheinde kunstgrasspeelveldje (Pannaveld) bij de groenstrook.
*Een substantieel bedrag voor de realisering van de lift en dug-outs op één van de bijvel-
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den van de v.v. Heerjansdam.
*Een belangrijke bijdrage aan de watervoorziening van de vele schitterende bloembakken 
die de straten sieren.
*De onlangs aangelegde Jeu de boules baan bij zorgcentrum “Het Midden-Inn” aan de 
Sportlaan.
*Heel speciaal is de jaarlijkse snertmiddag in het Dorpsrhuis. De vele bezoekers wisselen 
uitgebreid van gedachten over alles en nog wat en wensen elkaar het allerbeste intussen 
genietend van de heerlijke erwtensoep en aanverwanten. Een schot in de roos. 

GROTE PROJECTEN.
Tenslotte kom ik toe aan de nog uitgebreidere ambities van de vereniging. Zij heeft aan-
getoond naast woningen grotere projecten niet te schuwen. Zo verrees in de Manning de 
kombinatie van appartementen, het medische centrum en de supermarkt. Het appartemen-
tencomplex de Dio en als klap op de vuurpijl het (Wo-Zo-Co.) wooncentrum ”Midden-Inn” 
aan de Sportlaan waar, voor zover nodig, Aafje haar zorg aanbiedt. Om tot de bouw van dit 
centrum te komen is, zoals ik dit regelmatig zeg, heel wat water via de Oude Maas langs 
Heerjansdam gestroomd. We kunnen bij de realisering van dit project rustig spreken van 
een kruistocht, die startte in de negentigerjaren van de vorige eeuw. Uiteindelijk begin 2006 
kon het toch worden gerealiseerd. 
De bestuurders maken hun doelstellingen waar: samen, sociaal, betrokken, duurzaam en 
dichtbij. Natuurlijk ook met de nodige zorgen. Een prima voorbeeld.

SCHANDE.
De enorme achterstand in het bouwen van betaalbare woningen in ons mooie landje is een 
schande. De prijzen rijzen de pan uit. De bijna naoorlogse toestanden moet snel worden 
gestopt en met name onze jonge generatie moet de mogelijkheid krijgen een betaalbare 
woning te krijgen. 

  


