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Wonen
IN HEERJANSDAM

Voorwoord
Een jaar vliegt voorbij. Dat geldt zeker voor
het afgelopen feestelijke jubileumjaar, waarin
we het 100-jarig bestaan van de vereniging
vierden. We hebben hier gedurende het jaar op
verschillende manieren aandacht aan besteed,
met als hoogtepunt het jubileumboek dat we in
september symbolisch hebben uitgereikt aan
onze huurder Jan vd Burg en wethouder Wonen
Jacqueline van Dongen.
Het jubileumboek is een prachtig naslagwerk waarin
met name het ontstaan van de vereniging mooi is opgetekend. Het verhaal van de noodzaak van goede huisvesting en het lef dat de bestuurders van toen hadden
om daar iets aan te doen, geven inspiratie voor de opgaven van nu.
Want die opgaven liegen er niet om. Er wordt druk
gewerkt aan de energetische verbeteringen aan de
woningen. We pakken dit per complex op en dat gaat
voortvarend. Naast deze verbeteringen speelt de energietransitie. Wij draaien mee in de overlegstructuur
“Energietransitie Drechtsteden”. Hierin hebben wij
duidelijk aangegeven dat, mede gezien de specifieke
ligging van Heerjansdam en het feit dat wij een
kleine vereniging zijn, wij geen voortrekkersrol
willen vervullen. Wel krijgen wij alle kennis
mee die tijdens de onderzoeksperiode wordt
opgedaan. Daarmee kunnen we alle alternatieven goed wegen als onze woningen uiterlijk

Een pluim van de PvdA

2025 op het minimale en gewenste energielabel zitten.
In deze uitgave leest u meer over de huidige stand en
planning van de energetische verbeteringen.
Verder in deze uitgave een kennismaking met de
nieuwe leden van de Raad van Commissarissen, die wij
afgelopen zomer benoemd hebben. Na de maximale zittingsperiode van 8 jaar hebben we afscheid genomen
van Jet Vogel. Wij zijn haar veel dank verschuldigd
voor haar kennis en inzet in deze periode. Het is mooi
dat we de Raad van Commissarissen -na een zorgvuldige procedure waarbij ook de Huurdersraad nauw
betrokken was- weer op volle sterkte hebben.
Namens het bestuur en de medewerkers van de vereniging wens ik u en uw families bijzonder goede feestdagen toe. Wij zien u graag op
vrijdag 3 januari 2020 op de traditionele
nieuwjaarssnertreceptie
om elkaar onder het genot van een drankje en een kopje
snert alle goede wensen voor het nieuwe jaar over te
brengen!
Hartelijke groet,
Gerben Stolk | Voorzitter

Een bijzonder en leuk moment: de Partij van de Arbeid (PvdA) Zwijndrecht zette onze woningbouwvereniging in ons jubileumjaar in het
zonnetje. Dit deden zij door een ‘pluim’ uit te reiken aan ere-voorzitter
Ab Bruggink en bestuursvertegenwoordiger Marion Folugo. De pluim
is een blijk van waardering van de PVDA voor personen of organisateis
die zich inzetten voor de lokale sameneving. Wij zijn erg blij met de
pluim en willen de PvdA bij deze bedanken!

Even voorstellen... Christine Smals
‘Goede, betaalbare woningen voor
iedereen. Daar draag ik graag mijn
steentje aan bij.’ Het zijn de woorden
van Christine Smals, sinds 1 juli 2019
lid van de Raad van Commissarissen
van onze woningbouwvereniging.
Met haar jarenlange ervaring op
juridisch en bestuurlijk gebied neemt
ze een vat vol kennis mee.
Het dorpse leven is Christine niet vreemd. Ze groeide
op in het Noord-Drentse Foxwolde, onder de rook van
de stad Groningen. Een klein dorpje met 600 inwoners, waar ze woonde tot ze ging studeren.
‘De kleinschaligheid en het leven in een
dorp zijn dus bekend terrein voor
mij. Het is ook de reden dat Heerjansdam mij direct zo aansprak.’
Na haar studie Rechten volgde
een gevarieerde loopbaan,
waarin het juridische aspect
altijd centraal bleef staan. ‘Ik
begon als secretaris van een
Rechtbank, werkte daarna
als advocaat en mocht ook
als rechter aan de slag. Al
deze ervaring leerde mij dat
ik het werken met en voor
mensen toch het leukste vindt.’
Bij de gemeente Delft kwam dit
tot uiting toen ze in haar werk als
manager Vastgoed veel met bewoners in
contact kwam. Inmiddels werkt Christine als
interim-manager alweer 2,5 jaar voor zichzelf.

Thuis voor iedereen
Christine woont in Delft, samen met haar man en drie
zoons van 14, 16 en 18 jaar. Een stabiele thuisbasis,

waar iedereen welkom is. ‘De gezelligheid van een thuis
wens je iedereen toe. Het is een eerste levensbehoefte,
die helaas niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend is.
Het is daarom zo belangrijk dat er verenigingen zoals
de WBV Heerjansdam bestaan, die hierin voorzien.’
Toen zij werd benaderd om mogelijk toe te treden tot de
RvC, hoefde ze dan ook niet lang na te denken. ‘Ik vind
het belangrijk om naast mijn dagelijks werk iets terug
te doen voor de samenleving. Dit deed ik al door mijn
ervaring als jeugd hockey-international in te zetten als
bestuurslid bij een hockey-vereniging. En nu kan ik
mijn werkervaring ook op een andere, sociale manier
inzetten.’

Dorp vol karakter
Om Heerjansdam beter te leren kennen, plande de
sportieve Christine nog voor haar benoeming een fietstocht naar ons dorp. ‘Samen met mijn man fietste ik er
doorheen en het sprak mij erg aan. Een prachtig, groen
dorp, dat helemaal op zichzelf staat. Toen ik mij er later
verder in verdiepte, kwam ik erachter dat Heerjansdam
echt een eigen cultuur heeft, vol karakter. De woningbouwvereniging draagt hier zeker aan bij. Ondanks de
beperkingen die hen met de nieuwe wetgeving worden
opgelegd, vinden zij toch manieren om waardevolle
en bijzondere initiatieven te realiseren. Midden-Inn is
hiervan natuurlijk een perfect voorbeeld. Het bestuur
is er echt voor de huurders en het dorp. Dat doen ze
erg goed.’

Voor de huurders
Het is een instelling die helemaal past bij de manier
waarop Christine wil werken: ‘Hoewel we iets meer op
afstand zijn, zitten we er echt voor de huurders. We
werken samen met het bestuur en de huurdersraad
om dingen goed voor elkaar te krijgen. De komende tijd
zullen we als nieuwe leden van de RvC ons best doen
om de Heerjansdamse huurders beter te leren kennen
om zo ons werk nog betekenisvoller te kunnen doen.’

Dagvoorziening Midden-Inn gestart
Ouder worden en het krijgen van geheugenproblemen liggen vaak in elkaars verlengde.
Iemand met geheugenproblemen wil over het algemeen het liefst zo lang mogelijk thuis
blijven komen. Dit wordt echter soms bemoeilijkt door lichamelijke en/of geestelijke
klachten. Dit kan voor een partner of verzorger best zwaar zijn. Toch blijft er behoefte
aan sociale contacten en een zinvolle dag. Voor deze groep is Aafje op 7 oktober gestart
met een dagvoorziening in Midden-Inn. Leuk voor deze mensen en prettig voor de
mantelzorger, die de zorg even uit handen kan geven en tot rust kan komen.
De dagvoorziening is bestemd voor inwoners van met geheugenproblemen, die in het
bezit zijn van een WMO-indicatie.
Wilt u meer weten over de dagvoorziening? Neem dan contact op met Astrid Knops via
telefoonnummer 06-46642196

Update verduurzamen woningen
Het duurzaam maken van onze woningen is in volle gang! Stukje bij beetje worden alle
maatregelen doorgevoerd om onze woningen energiezuiniger te maken.
Voor de woningen aan het Horspad, het Kruisbespad en de Perenhof zijn allemaal zonnepanelen aangelegd.
Daarnaast kregen de woningen aan het Kruisbespad en de Perenhof ook een energiezuinig ventilatiesysteem.
Voor de volgende fase van het plan is het wooncomplex Manning-Molenweg onder de loep genomen. De
bewoners van dit complex ontvangen in het 1e kwartaal van 2020 een aanbod om ook te kunnen profiteren
van zonnepanelen.
Daarna zijn de complexen aan de Burgemeester Dercksenstraat, de Dr. Visserstraat, de Heerjansstraat 8 – 18
en de Rozenlaan aan de beurt. Momenteel worden de plannen daarvoor uitgewerkt. We verwachten dat daar
in de 1e helft van 2020 gestart wordt met de werkzaamheden om de woningen energiezuiniger te maken.
Wat daar precies voor nodig is, verschilt per woning. Als bewoner wordt u hierover tijdig geïnformeerd door
de woningbouwvereniging. Ook ontvangt u dan - waar mogelijk - een aanbod om te kunnen profiteren van
zonnepanelen. Het aanbieden van de zonnepanelen via Wocozon wordt de komende jaren in combinatie met
de verduurzamingsprojecten aangeboden. Wij raden u van harte aan het aanbod voor gratis zonnepanelen te
accepteren. Zonnestroom van eigen dak is goed voor uw portemonnee en draagt bij aan het realiseren van een
gezonde toekomst voor u, uw kinderen en toekomstige generaties.

Even voorstellen... Melle van Dijk
Gedreven, enthousiast en
maatschappelijk betrokken: maak
kennis met de 40-jarige Melle van
Dijk, sinds 1 augustus 2019 lid van
onze Raad van Commissarissen.
‘Betaalbare woningen voor iedereen:
daar draag ik heel graag aan bij!’
Melle is getrouwd en samen met zijn vrouw en twee
dochters woont hij in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij
groeide op in Sliedrecht en ging vervolgens studeren
in Rotterdam. Aan de Erasmus Universiteit studeerde
hij enkele jaren Economie en behaalde hij zijn diploma
Bestuurskunde. Inmiddels is Melle in het dagelijks
leven teamleider Grondzaken, ontwikkeling en vastgoed bij de gemeente Papendrecht.

RvC-verleden
Het leven als lid van Raad van Commissarissen begon
voor hem toen hij ruim tien jaar geleden in Hendrik-Ido-Ambacht ging wonen. ‘Om beter te aarden
in het dorp, werd ik lid van de RvC van kinderopvang
Ambacht en later ook van de RvC van zorginstelling
De Blije Borgh. Nadat ik zes jaar burgerraadslid voor
een politieke partij was geweest, vond ik het leuk om
eens op een andere manier iets te betekenen voor de
samenleving.’

Prachtig dorp
Heerjansdam was voor Melle geen onbekende plek:
‘Mijn vrouw komt uit Zwijndrecht, aan de kant van
Heerjansdam. De kleinschaligheid en de manier waarop
het dorp voor zichzelf zorgt vind ik ontzettend mooi.
Als het nodig is, zetten de inwoners er met elkaar de

schouders onder om iets voor
elkaar te krijgen. En dat lukt
vaak heel goed. Dat is toch
prachtig? Toen ik zag
dat de woningbouwvereniging op zoek
was naar een nieuw
lid voor de RvC,
hoefde ik niet lang
te twijfelen.’

Groot netwerk
Tijdens de selectieprocedure
werd
al gauw duidelijk hoe
Melle van toegevoegde
waarde kan zijn voor deze
RvC. ‘Vanuit mijn werk heb
ik inhoudelijk veel raakvlakken
en vanuit mijn verleden als burgerraadslid heb ik een netwerk opgebouwd in de Zwijndrechtse
Waard. Ik zet dit graag in om de woningbouwvereniging te helpen.’

Stabiele factor
Als Melle gevraagd wordt naar de bekendheid van de
RvC onder de huurders van Heerjansdam is zijn antwoord verrassend: ‘Als het goed is, merkt de huurder
niet dat wij er zijn. Dan draait de vereniging dus goed
en zijn er geen problemen. Achter de schermen zijn wij
natuurlijk volop actief. Wij zijn een extra paar ogen
en oren voor het bestuur en de vereniging. De stabiele
factor, waar het bestuur, de vereniging en de huurders
altijd op terug kunnen vallen. Zo kan de vereniging zich
focussen op het belangrijkste doel: goede en betaalbare
woningen voor iedereen!’

IN HEERJANSDAM

100-jarig
bestaan
Wij vierden dit jaar ons honderdjarig
bestaan. Dit deden wij onder meer
met de uitgave van een prachtig
jubileumboek: een verzameling van
verhalen en foto’s die niet alleen het
verhaal van de WBV Heerjansdam
vertelt, maar een mooi beeld geeft
van de geschiedenis van waaldorp
Heerjansdam.
U heeft dit unieke boek inmiddels allemaal ontvangen.
Het eerste exemplaar werd onder grote belangstelling
uitgereikt op donderdag 5 september aan bewoner Jan
van der Burg en wethouder Jacqueline van Dongen.
Aansluitend kon u onder het genot van een hapje en
een drankje nog gezellig naborrelen. Wij danken u voor
uw komst!

Help de dakgoot de
winter door
Nu de winter weer in aantocht is, is het van
belang dat uw dakgoten schoongemaakt
worden. Door vallende bladeren, mosvorming
en afkomend granulaat van de dakpannen
kunnen de goten te vol worden. Als gevolg
hiervan kan uw afvoer verstopt raken, kan uw
goot overlopen, kunnen uw muren nat worden
en meer ongemak. Als u zelf niet in staat bent
om de goot schoon te maken, dan kunnen de
onderstaande bedrijven dit voor u uitvoeren
(voor eigen rekening).
Schoonmaakbedrijf H.J. van den Dobbelsteen
W.H. Vliegenstraat 176
3332 CZ Zwijndrecht
Tel: 078-6672848 / 06-37439809
De kosten bedragen circa €2,50 per strekkende
meter, exclusief btw
Ruitenheer
Lepelaar 24
3263 BH Oud-Beijerland
Tel: 06-30553867 / 06-54698207
De kosten bedragen circa €4,50 per strekkende
meter, exclusief btw

p

Vlnr: Gerben Stolk (voorzitter WBV Heerjansdam) Jacqueline
van Dongen (wethouder Wonen) Jan van der Burg (bewoner)
Kees Brinkman (auteur) en Ab Bruggink (oud-voorzitter)

Leer de digitale wereld kennen!
Heeft u een computer, maar zou u nog iets
handiger willen worden in het gebruik ervan?
Denk dan eens aan computerles! Lia Bom helpt u
graag op weg in de wondere wereld van computers, tablets en smartphones. Alle bewoners van
de WBV Heerjansdam kunnen gebruik van de
lessen. Afspreken kan in het Midden-Inn. Heeft
u interesse? Neem dan gerust contact met Lia op
via telefoonnummer 06-12815367.
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