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Met een goed gevoel kijken wij terug op 
het bijzondere jubileumjaar 2019, waarin 

wij het 100-jarig bestaan van de vereniging 
vierden. Hopelijk bladert ook u nog 

regelmatig terug in het jubileumboek met 
daarin veel historische foto’s en bijzondere 

feiten en verhalen. Tijdens de drukbezochte 
snertreceptie begin januari werden we 

verrast door een bezoek van burgemeester 
Hein van der Loo en wethouder Wonen 

Jacqueline van Dongen. Het was goed om 
te zien dat zij voor een dergelijk evenement 

Heerjansdam weten te vinden en vooral 
ook te waarderen. Zij gaven aan dat zij het 

bijzonder vinden dat zoveel huurders elkaar 
onder het genot van een kommetje snert op 
deze middag ontmoeten en dat wij u vanuit 
het bestuur op deze dag ook bijpraten over 

alles wat speelt binnen de snel veranderende 
wereld van de volkshuisvesting. 

Ook na 100 jaar zijn er meer dan voldoende 
uitdagingen. De energetische verbeteringen van de 
complexen zijn in volle gang. De bewoners van 
de complexen Dercksenstraat, Rozenlaan en 
Dominee de Visserstraat zullen binnenkort 
verder geïnformeerd worden. Ook draaien 
wij binnen de Drechtsteden mee in het 
overleg Warmtenet Drechtsteden. Wij zijn 

volwaardig deelnemer, maar hebben duidelijk 
aangegeven dat wij gezien de specifieke positie van 
Heerjansdam als laatste willen aanhaken op de dan 
meest beproefde en voor Heerjansdam beste techniek. 
Er is nog veel onduidelijk over de precieze regelgeving 
en eisen rondom de energietransitie, waarbij vooralsnog 
alle woningen losgekoppeld dienen te worden van het 
gasnet. 

Het is mooi om te zien dat de bouw van de nieuwe 
woningen op het terrein naast Midden-Inn 
voorspoedig verloopt. Ondanks dat wij als vereniging 
hierin geen actieve rol hebben, vinden wij dit een 
mooie uitbreiding voor het dorp! Binnenkort hopen 
wij met de gemeente Zwijndrecht meer duidelijkheid 
te kunnen geven over de locatie Heerjanstraat. U 
ziet; er liggen genoeg uitdagingen, maar wij zien ze - 
zeker met de ondersteuning van een meer dan actieve 
Huurdersraad en veel vrijwilligers die actief zijn in 
Midden-Inn - met vertrouwen tegemoet. Ik wens u 
veel leesplezier met in deze uitgave een mooi interview 

met de familie van Gameren uit de Dercksenstraat. 
Het blijft bijzonder als huurders zo lang met 

plezier in hun woning wonen! 
 
Gerben Stolk | Voorzitter

Mooie uitdagingen

Addendum Palt getekend
In maart 2019 ondertekenden wij -samen met de gemeente 
Zwijndrecht, de woningcorporaties Trivire en Woonkracht 
10 en de huurdersorganisaties HPT, Combiraad en onze 
Huurdersraad- de overeenkomst Prestatie Afspraken Lange 
Termijn (PALT) voor een krachtig, sociaal en duurzaam 
Zwijndrecht 2018-2023. In aanvulling hierop hebben wij 
in december ook het addendum PALT Zwijndrecht 2020 
ondertekend. Het addendum bevat concrete afspraken 
over hoe we in 2020 verder gaan met de samenwerking bij 
de uitvoering van de meerjarenovereenkomst. 



Jeu-de-boules baan
In de zomer van 2019 werd als onderdeel 
van de viering van het honderdjarig 
bestaan van de WBV Heerjansdam een 
jeu-de-boules baan aangelegd in het 
grasveld bij de vijver aan de Groene Zoom. 
De baan is al veelvuldig gebruikt en er 
zijn sinds de aanleg al flink wat potjes 
jeu-de-boules gespeeld. In het voorjaar 
start er een heuse voorjaarscompetitie. 
Initiatiefnemer Kees van der Burg: 
‘Iedereen is welkom mee te doen!’

‘De baan is vooral bedoeld om ontmoeting te bevorde-
ren tussen onze huurders,’ vertelde voorzitter Gerben 
Stolk tijdens de opening. Het leuke aan jeu-de-boules 
is onder meer dat het een spel is voor jong en oud. Ui-
teraard zijn Heerjansdammers welkom om een balletje 
te gooien. Het is een gezellige gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar dit sportieve spel te spelen.” 

Om de baan goed bespeelbaar te houden en deze ver-
der te ontwikkelen, houdt Kees van der Burg namens 
de Huurdersraad een oogje in het zeil. Hij zorgt dat 
de baan er netjes uitziet door deze iedere week aan te 
harken en het onkruid te verwijderen. Samen met de 
Dorpsraad – die nauw betrokken is bij de baan-  zijn er 
onlangs twee bankjes geplaatst en is er verlichting aan-
gelegd, zodat de baan ook ’s avonds bespeelbaar is. 

Diep in de kern van Heerjansdam, 
op een steenworp afstand van het 
Rajubibos en Midden-Inn, vinden 
we een uniek verhaal. Aan de 
Burgemeester Dercksenstraat wonen 
meneer en mevrouw van Gameren, 
meneer Hovingh, mevrouw Vons en 
mevrouw Kooiman al 55 jaar met veel 
plezier naast elkaar. 

‘We wonen hier al vanaf de sleuteluitreiking met zijn allen 
op een rij,’ vertelt het echtpaar Van Gameren vol trots. ‘Het 
is een fijne straat en we hebben nooit de behoefte gehad 
om te verhuizen.’ Het zijn rasechte Heerjansdammers: 
meneer groeide op aan de Develweg en mevrouws wieg 
stond aan de Lindtsedijk. Toen zij 55 jaar geleden samen 
verder door het leven gingen, betrokken zij de woning 
aan de Dercksenstraat. ‘Toen nog voor 86 gulden,’ vertelt 
de 79-jarige meneer van Gameren lachend. In de loop 
der jaren is er veel gebeurd. Er werden twee kinderen 

geboren, die het huis ook weer verlieten om een eigen 
gezin te stichten. En niet alleen de kinderen zagen zij met 
veel plezier opgroeien. ‘We hebben Heerjansdam groot 
zien worden. De polder werd volgebouwd, de scholen 
verhuisden van locatie en ook de samenstelling van de 
inwoners is in de loop der tijd wel anders geworden.’ 
Als je 55 jaar naast elkaar woont, ken je je buren goed. ‘We 
helpen elkaar waar nodig, maar lopen zeker niet de deur 
bij elkaar plat. Natuurlijk maak je veel mee en dat smeed 
een band. Het geeft een veilig en geborgen gevoel.’ Dat 
–en de grote tuin- zijn voor het vriendelijke echtpaar de 
grootste reden geweest om nooit te verhuizen. ‘We gaan 
alleen weg als het fysiek niet meer gaat. Maar zover is het 
voorlopig nog lang niet!’

Vlnr: dhr Hovingh, mevr van Gameren,  dhr van 
Gameren, mevr Vons en mevr Kooiman

 
Meedenken en mee-boulen
Wie zin heeft om een potje te jeu-de-boulen is altijd wel-
kom op de baan. Maar om het nog leuker te maken, wil 
Kees deze zomer starten met een vrijblijvende competi-
tie. ‘De opzet ligt nog helemaal open, maar wij denken 
aan een competitie waarbij mensen elkaar uit dagen de 
strijd aan te gaan. De burgemeester heeft hiertoe al een 
startschot gegeven door onze voorzitter Gerben Stolk 
uit te dagen voor een potje. Als hij het stokje doorgeeft, 
ontstaat er vanzelf een leuke competitie, waarvan we de 
scores uiteraard bijhouden.’ Om het idee verder vorm te 
geven, worden geïnteresseerden uitgenodigd om langs 
te komen tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 
8 april om 19.00 uur in Midden-Inn. Kees: ‘Iedereen is  
bij deze uitgenodigd om langs te komen. Dan maken we 
er met elkaar iets leuks van!

‘Wij hebben  
Heerjansdam  
groot zien worden’



Scherp op veiligheid, 
ook in Heerjansdam
Eind januari was het weer even 
schrikken in Heerjansdam. Aan het 
Kruisbespad werd een 84-jarige dame 
het slachtoffer van een babbeltruc. 
Reden genoeg om weer extra alert te 
zijn aan de voordeur. Dat vindt ook dhr. 
Boddé, die oproept tot meer alertheid 
bij het openen van gemeenschappelijke 
ingangen.  

‘Rond de klok van 19.30 uur vond de babbeltruc plaats aan 
het Kruisbespad in Heerjansdam,’ schreef de politie in 
haar verklaring eind januari. ‘Er kwamen twee mannen 
aan de deur met een verhaal over besmet of giftig water. 
Vervolgens betraden zij de woning en doorzochten zij 
de woning. Zij vroegen de 84-jarige bewoonster naar 
gouden sieraden, die zij gelukkig niet heeft afgegeven. 
Helaas is er wel geld weggenomen.’ Babbeltrucs 
zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen 
te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar.  
Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. 
Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de 
thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze 
vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. 

Blijf alert en waakzaam
Om ongewenst bezoek geen gelegenheid te geven een 
flatgebouw binnen te gaan, is het belangrijk alert te 
zijn op het openen van gemeenschappelijke ingangen. 
Niet alleen voor oplichters met een babbeltruc, ook 
voor inbrekers en ander gespuis. Dhr. Boddé woont 
aan de Manning. Een paar maanden geleden is in zijn 

Wordt er aangebeld? 

- Kijk voor u opendoet, eerst wie heeft 
aangebeld. Kent u de persoon niet en 
vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/
zij is en wat hij komt doen. Vertrouwt u het 
nog niet? Bel 112.

- Open de voordeur bij woongebouwen met 
een centrale toegang alleen voor uw eigen 
bezoek. Kijk door het raam, de (digitale) 
deurspion of gebruik de intercom.

- Zorg dat u de deur op een kier kunt 
zetten, bijvoorbeeld met een deurketting 
of kierstandhouder. Of laat een (digitale) 
deurspion in uw deur maken. Zo kunt u zien 
wie er voor uw deur staat zonder open te 
doen.

- Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen 
‘s avonds plaats. Blijf ook overdag alert op 
mensen met verkeerde bedoelingen.

(bron: www.politie.nl)

Een van de grote wensen die Aafje heeft 
in Heerjansdam, is een Duo-fiets. Met 
deze speciale fiets kunnen kwetsbare 
ouderen onder begeleiding van een vaste 
vrijwilliger toch lekker fietsen.

Een duo-fiets biedt ouderen de mogelijkheid om langer 
mobiel te blijven, ondanks dat zij niet meer zelfstandig 
kunnen fietsen. De fiets met trapondersteuning is 
speciaal gemaakt voor deze groep mensen, zodat zij 
kunnen blijven deelnemen aan een stukje samenleving, 
wat anders niet meer tot de mogelijkheden behoort. De 
Edwin van der Sar Foundation heeft een meerjaren-
samenwerking opgezet met de firma Van Raam, 
waardoor zij per boekjaar maximaal 10 duo-fietsen 
kunnen uitzetten. 

Heerjansdam komt in aanmerking voor een 
gloednieuwe duo-fiets Fun2Go, met elektromotor 
voor trapondersteuning, voetenbakjes, heupgordel, 
opklapbare armleuning, mand achterop, verstelbare 
stoelen etc. Wel dient er een eigen bijdrage betaald te 
worden van € 5.950,00. Aafje is hiervoor op zoek naar 
donaties, om zo het bedrag bij elkaar te sparen. Wilt u 
ook een bijdrage leveren aan de realisatie van dit stukje 
mobiliteit? Stort dan uw donatie op bankrekening 
NL43ABNA0248173316, t.n.v. Aafje, onder vermelding 
van “Duo-fiets Heerjansdam”.

woning een poging tot inbraak gedaan. Hij roept op om 
echt streng te zijn aan de voordeur: ‘Het is belangrijk 
om altijd scherp te blijven op veiligheid. Dat begint bij 
het verlichten van donkere achteringangen en het 
weghalen van ladders en andere ‘trapjes’ in de buurt 
van ramen. Maar het betekent zeker om alert te zijn 
op bezoek. Doe niet zomaar de centrale deur open, 
maar open deze alleen als er een bekende voor de deur 
staat. Ook in Heerjansdam kunnen mensen slechte 
bedoelingen hebben.’ 
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Colofon

Als u een woning huurt via de 
Woningbouwvereniging Heerjansdam, 
dan gaan wij er vanuit dat u uw 
woning met de grootste zorg bewoont 
en onderhoudt. Is reparatie of het 
plegen van onderhoud noodzakelijk 
en wilt u een reparatie- en/of 
onderhoudsverzoek indienen? Ga dan 
eerst na of de kosten van de reparatie 
voor u als huurder zijn, of voor ons als 
verhuurder. Op onze website staat een 
compleet overzicht waarin u precies 
kunt zien welke kosten voor wie zijn. 
Wij geven hieronder een overzicht van 
de meest voorkomende reparaties.

Wie betaalt wat? 

Kosten voor WBV Kosten voor huurder

Afvoeren Repareren van regenpijpen en dakgoten Schoonmaken van dakgoten

Repareren en vervangen van afvoeren 
(excl sifons en zwanehals)

Repareren of vervangen van 
sifons en zwanehals

Ontstoppen van binnen –en buitenriole-
ringen en regenpijen

Ontstoppen van afvoersifons

Schoonmaken van vangputten op 
eigen erf, douchepluggen, etc

Afzuigkap
Onderhoud en reparatie aan afzuigkap 
die bij woning hoort

Schoonmaken of vervangen filter 
en verlichting

Centrale  
verwarming

Onderhoud, repareren, keuren en 
verhelpen storingen aan de complete 
centrale verwarming

Bedienen, bijvullen en ontluchten 
cv-installatie

Herstel van schade door verkeerd 
gebruik huurder

Erfafscheidingen
Erfafscheidingen standaard behorend 
tot woning

Aanbrengen erfafscheidingen

Onderhoud aan zelf aangebrachte 
erfafscheidingen

Overige erfafscheidingen

Ongedierte

Bestrijding van ongedierte (zoals 
wandluizen, kakkerlakken, mie-
ren,torren, kevers, vlooien, ratten) 

Verwijderen van wespen-/bijen-
nesten (in of aan woning)

Riolering
Repareren na verzwakking of vervan-
gen na slijtage

Ontstoppen van rioleringen (bij 
verkeerd gebruik is huurder 
aansprakelijk)

Tuinen
Groenvoorzienig en onderhoud van 
gemeenschappelijke tuinen

Inrichting en onderhoud van 
privé-tuinen

Ophogen van privé-tuinen

Ontwikkelingen  
Woonkeus Drechtsteden
 
Verlaging jaarlijkse inschrijfkosten
Woonkeus heeft per januari 2020 haar inschrijfkosten 
voor woningzoekenden verlaagd. De kosten van de jaar-
lijkse verlenging dalen met 25% naar €15. (kosten eerste 
jaar: € 22,50) Met de nieuwe tarieven liggen de kosten op 
hetzelfde niveau als andere regionale aanbodsystemen 
van (sociale) huurwoningen.

Alleen inschrijfduur telt nog
Wie zich tot nu toe als woningzoekende voor een sociale 
huurwoning inschreef bij Woonkeus, kreeg altijd twee 
soorten punten: voor de inschrijfduur en voor de woon-
duur. Dat gaat veranderen. Met ingang van januari 2020 
werkt Woonkeus met een nieuw geautomatiseerd sys-
teem. Na een overgangsperiode speelt de woonduur geen 
rol meer. Dan telt alleen nog de inschrijfduur. Wie nog 
niet staat ingeschreven bij Woonkeus, heeft in 2020 de 
kans om zijn of haar woonduur te gebruiken bij inschrij-
ving. Dat kan interessant zijn voor mensen die al lange 
tijd op het huidige adres wonen en (op den duur) willen 
verhuizen. 

Meer weten? Kijk dan op www.woonkeus.nl.


