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HEERJANSDAM HEEFT U NODIG

In deze column wil ik het hebben over de folder die huis aan huis werd be-
zorgd: Heerjansdam heeft u nodig. De inhoud geeft informatie over een 
al of niet in standhouding van een nieuw te vormen dorpsraad. Een blijde 
boodschap omdat de dorpsraad is, nee ik moet zeggen, kan worden ge-
red. Daaraan is één voorwaarde verbonden. Er moeten zich wel voldoen-
de kandidaten melden of worden gestrikt want anders gaat het feest als-
nog niet door en is het voorgoed “zwaai maar dag met je handje”. Voor 
het positieve nieuws waren enkele onderzoek- en adviesrapporten nodig.  
Een deel van het bericht luidde :  
“Goed nieuws : Heerjansdam wil nog steeds een gekozen dorpsraad zo is gebleken 
uit de enquête van de gemeente Zwijndrecht. Daarom zijn er in maart 2023 ver-
kiezingen voor een nieuwe dorpsraad Heerjansdam”. Duidelijke taal.

NA DE MIDDELEEUWEN SAMEN MET ZWIJNDRECHT.
Niet echt veel Heerjansdammers zullen op de hoogte zijn van wat een dorps-
raad kan betekenen en wat hij als adviesorgaan in de melk te brokke-
len heeft. Graag wil ik als oud dorpsraadslid hierover wat meer zeggen.
 Allereerst ga ik met uw goedvinden even terug in de tijd. Beide gemeenten stam-
men uit de vroege middeleeuwen waar de toen nog weinige bewoners, langs de 
wat hoger gelegen randen van het waterrijke gebied, hun schamele kostje verdien-
den met vissen, jagen en wat agrarische opbrengsten. In de loop der eeuwen ontwik-
kelde Zwijndrecht zich stap voor stap aanzienlijk terwijl Heerjansdam een klein dorp 
is gebleven. Maar het is buiten kijf dat het zich als flinke peuter toch duidelijk heeft la-
ten gelden en speelde het een belangrijke rol in de Zwijndrechtsewaard. In 2003 kwam 
daar een wat troosteloos einde aan. Maar, zo werd afgesproken en vastgelegd SA-
MEN VERDER onder de naam Zwijndrecht. Wat betekende dit voor Heerjansdam?

GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN.
Twee gelijke partners onder één dak en de naam Zwijndrecht bleef. Om Heerjansdam de 
mogelijkheid te geven nog enige invloed uit te kunnen oefenen over zijn welzijn en ge-
bied werd een dorpsraad overeengekomen die wettelijk werd verankerd in een uitgebreide 
“Verordening dorpsraad Heerjansdam”. Wat houdt dit in, kort gezegd: De regeling is 
gebaseerd op een wettelijke grondslag of bevoegdheid. De dorpsraad houdt zich als ad-
viesorgaan gevraagd en ongevraagd actief bezig met alle zaken in het eigen woongebied
zoals leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en het beheer en inrichting van 
de openbare ruimte. Het accent ligt op inrichting en beheer (als adviesorgaan dus) 
en niet op beleidsvorming. De gemeenteraad heeft daarbij altijd het laatste woord. 

HEEFT EEN DORPSRAAD ENIGE ZIN.
Wanneer ik mijn verhaal vervolg, dan kan ik alleen spreken over mijn ervaringen in de 
dorpsraad. Er zijn tientallen voorbeelden te geven van grote en kleine zaken, die vol-
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doening geven : Om er opnieuw een paar te noemen die ik al vaker heb geëtaleerd :  
*Sluiting zwembad kon worden voorkomen. 
*Openbaar vervoer. Instandhouding groot fi nancieel probleem. Bus 717 
  bestuurd door vrijwilligers rijdt nu haar rondjes.
*Polder buitenland. Een adviescommissie kon mede bebouwing voorkomen en 
  adviseren over de inrichting. 
*Lift. Tijdens een prettige lunch met B&W kreeg de dorpsraad toestemming   
 €10.000,-- bij te dragen aan de realisering van de lift bij de 
  v.v.Heerjansdam. 
*Groene kruis gebouw. Opbrengst pand kon na stevige en langdurige inzet  
merendeels in Heerjansdam worden besteed.

Het moet me van het hart dat het budget van de dorpsraad intussen danig is gekortwiekt. 
Dit stemt niet echt vrolijk. Niettemin zijn er nog volop zaken waarmee een nieuw gekozen 
dorpsraad aan de slag kan en zijn nut zonder meer kan bewijzen.

AAN DE SLAG.
Een verder zinnetje in de brochure luidt: “Heeft u hart voor het dorp en kunt u hier wat 
tijd voor vrijmaken dan zou u best weleens een goede kandidaat kunnen zijn.”  Hoe 
dan ook, het is glashelder dat we de dorpsraad  niet “koppie onder” moeten laten 
gaan. Gelukkig is er nog even de tijd. Ik kan u verzekeren dat dorpsraadslid zijn leer-
zaam en best interessant is. Het levert zelfs nog een kleine bijdrage op. Vooral jonge-
re Heerjansdammers roep ik op zich beschikbaar te stellen. Ook van belang is dat 
Zwijndrecht meer informatie en sturing gaat geven aan zijn functioneren. In een eer-
der rapport werd in slechts enkele zinnen dit als een tekortkoming gesignaleerd. 

Bus 717 en polder Buitenland, twee projecten die mede gerealiseerd zijn door de dorpsraad.


