
Donkere wolken pakken zich samen boven het bestaansrecht van de Heerjansdamse 
Dorpsraad. Ik heb de moeite genomen om een print te maken van het twintig pagina’s 
tellende evaluatierapport. Van de inhoud ben ik geschrokken en óók teleurgesteld. 
Temeer omdat de inhoud en conclusies zijn opgehangen alleen aan de periode vanaf 
2018 tot heden. Wat was de opdracht van de bestuurders aan het onderzoekbureau 
eigenlijk, vraag ik me af. Dat het in die periode volledig is misgegaan is alom bekend 
en is in de publiciteit breed uitgemeten. We zijn het er snel met elkaar over eens dat 
het anders en beter moet. De afspraken die destijds werden vastgelegd in de   “Ver-
ordening Dorpsraad Heerjansdam”, zijn ongetwijfeld aan vernieuwing toe maar zal 
haar huidige functie niet mogen verliezen.

TWEE GELIJKWAARDIGE PARTIJEN.
De gebruikte uitdrukking “rupsje nooit genoeg” wekt de indruk dat Heerjansdam een heb-
berig volkje zou zijn. Dit betekent steeds maar meer vragen dan waarop je recht hebt. Bij de 
start in 2003 werden twee gelijkwaardige partijen gedwongen tot een samenwerkingsver-
band. Een  dorpsraad werd als een adviesorgaan geboren met een aantal bevoegdheden. 
Zoals de slogan van de gemeente luidde “SAMEN VERDER’’.  Merendeels is dat zeker 
gelukt. Hoewel het was te voorzien, ontstonden begrijpelijkerwijs schermutselingen. De 
praktijk wijst uit dat de gedwongen liefde tussen de twee dorpen niet altijd in pais en vree 
zou verlopen, wat natuurlijk te verwachten was. Overleg tussen de partijen verminderde en 
de dorpsraad moest toezien hoe enkele zaken werden afgehandeld zonder advies van de 
dorpsraad in te winnen. In een eerder rapport werd de gemeente hierop óók gewezen. Er 
werd te weinig sturing en leiding gegeven. 

DE GESCHIEDENIS EN HET VERLOOP.
Heerjansdam dopte vanaf de veertiende eeuw zijn eigen boontjes en het heft uit handen 
geven was moeilijk maar ook begrijpelijk. Laten we een nog actueel onderwerp bij de ho-
rens vatten. “Het voormalig gemeentehuis”.  In Heerjansdam ontbrak al geruime tijd een 
ontmoetingscentrum. Het oude gemeentehuis was voor de dorpsraad dé oplossing. Er 
was grote behoefte aan huisvesting voor de diverse verenigingen, sport en cultuur. In 2007 
heeft de toenmalige dorpsraad hierover voorstellen gedaan, die werden afgewezen. De 
gezamenlijke verenigingen deden vervolgens opnieuw pogingen de bestuurders van de 
noodzaak te overtuigen, maar tevergeefs. De Hummel ging voortijdig tegen de vlakte. Met 
wat containers werden de ergste noden gelenigd. Het gemeentehuis moest en zou in de 
verkoop. Rond die tijd waren de prijzen interessant om de kassa te laten rinkelen. Niettemin 
geen kopers. Uiteindelijk kon het pand na jaren worden verkocht maar de opbrengst was 
niet meer om over naar huis te schrijven. Het laatste stukje van het voormalige actieve han-
delscentrum van Heerjansdam ging hiermee verloren. Hoe het verder allemaal nog gaat 
verlopen, horen we later nog wel. 

WE WISTEN ELKAAR OOK TE VINDEN.
Door de bank genomen is er altijd een goede verstandhouding geweest tussen de dorps-
raad en het college. Bij diverse zaken zijn mede door zijn adviezen successen geboekt. 
Laten we ons daar maar op richten.
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* ZWEMBAD. Sluiting dreigde. Zo’n slordige 200 Heerjansdammers reisden af naar Zwijn-
drecht om de bestuurders te overtuigen dit niet te doen. B&W. en gemeentebestuur werden 
overtuigd. Iedereen blij tot op de dag van vandaag. Het prijskaartje ten laste van de Zwijn-
drechtse portemonnee viel reuze mee. € 410.000,- waren al voor 2003 gereserveerd door 
Heerjansdam. Het bedrijfsleven droeg ruimhartig bij en door veel zelfwerkzaamheid kon de 
fi nanciële teller met ruim €230.000,-- nog verder opgekrikt worden.

* GROENE KRUISGEBOUW.
De spaarcentjes van de vroegere Groene Kruis bestuurders dreigden de mist in te gaan. 
Een commissie namens de dorpsraad moest diep gaan om uiteindelijk via een petitie van 
1147 ondertekenaars heropening van het dossier te bewerkstelligen. De Woningbouw 
Vereniging tenslotte kwam met de zorgverleners een contract voor tien jaar overeen met 
vooruitbetaling van het huurbedrag en een aantal verdere afspraken.

* OPENBAAR VERVOER.
Oók bij het zwaarwegend onderwerp over het openbaar vervoer tussen Heerjansdam, 
Zwijndrecht en Barendrecht waren duidelijke afspraken op papier gezet. Maar ja, een fl ink 
kostenplaatje gooide roet in het eten. Ten einderaad werd er door de dorpsraad een com-
missie in het leven geroepen, die volhardend en voortvarend ten strijde trok en uiteindelijk 
succes boekte. De bus onder het trotse nummer “717” rijdt onder aanvoering van vrijwil-
ligers haar dagelijkse rondjes.  Zij hebben intussen al meer passagiers vervoerd dan het 
inwonersaantal van Dordrecht.

* DE NIEUWSBRIEF.
De nieuwsbrief van de dorpsraad is jarenlang een belangrijk instrument geweest om de 
inwoners te informeren over alles wat in Heerjansdam speelde en van enig belang zou 
kunnen zijn. De nieuwsbrief werd bij ieder huisgezin in de bus gedaan en de dorpsraad 
kreeg hier veel waardering voor.  

* HERINRICHTING POLDER BUITENLAND.
Met zijn brief dd. 17 januari 2007 stuurt de dorpsraad een uitgebreid advies, onder de 
noemer “Commissie buitenland”. Deze commissie werd gevormd door: Sacha Eiken-
boom, Adri Kamp, Janneke van Herreveld, Wim Monshouwer en Arie Buitendijk. Onze 
bestuurders ontvingen dit advies met een aantal voorstellen over de inrichting van deze 
polder. Zonder hierover op de borst te slaan, mag gesteld worden dat met de adviezen 
goed en aanzienlijk rekening is gehouden. We zijn het nog niet vergeten. De voornemens 
waren kassenbouw. Vervolgens hoog, dun en duur wonen. Zelfs een hoge, gierende 
windmolen dreigde op de lippen van de bewoners te worden geplaatst maar kon worden 
voorkomen.

CONCLUSIE.
De dorpsraad blijft belangrijk. De ooit rondwarende slogan 
bij onze oosterburen “Jullie zitten nu in ons klasje en je 
moet je verder rustig houden”, vergeten we maar. Begrip, 
samenwerking en bereid tot compromissen zal ook in de 
toekomst belangrijk blijven. Twee werelden zullen blijven. 
Zwijndrecht zal in de loop van tijd steeds meer een stede-
lijk karakter dragen, terwijl Heerjansdam het dorpje aan de 
Waal zijn dorpse karakter niet mag verliezen. 


