IN HEERJANSDAM

Nieuwe
samenwerking voor
zonnepanelen

In de brasserie in het Midden-Inn is het
altijd gezellig. Het is een komen en gaan van
Heerjansdammers die met elkaar een drankje
nuttigen of een hapje eten.

De woningbouwvereniging gaat samenwerken
met Wocozon om nog dit jaar de eerste eenge
zinswoningen te voorzien van zonnepanelen.
Hierdoor kunnen huurders profiteren van zelf
opgewekte, goedkope stroom via het eigen dak.

Beleid WBV Heerjansdam
De woningbouwvereniging heeft als doel om alle wo
ningen waar mogelijk te voorzien van zonnepanelen.
Hiermee willen wij stimuleren dat uw energielasten
ook in de toekomst betaalbaar blijven. Daarnaast is met
zonnepanelen opgewekte stroom beter voor het mi
lieu. In de komende jaren worden alle woningen naar
gemiddeld label B gebracht. Woningen die beschikbaar
komen voor een nieuwe verhuur worden standaard
voorzien van een aansluiting voor elektrisch koken. De
zonnepanelen worden in combinatie met de verduur
zamingswerkzaamheden aangeboden. Complexen met
zonnepanelen worden bij een nieuwe verhuring stan
daard aangeboden inclusief zonnestroom via Wocozon.
Huidige bewoners ontvangen, zodra het complex daar
voor in aanmerking komt, een op maat gemaakt aanbod.
WBV Heerjansdam en Wocozon organiseren daarvoor
dan voorlichtingsbijeenkomsten waar de betreffende
bewoners dan zullen worden uitgenodigd.
Gratis plaatsing
De zonnepanelen worden gratis geplaatst en ook het
beheer is gratis. U betaalt alleen voor de stroom die de
zonnepanelen opwekken (16,5 ct per kWh). Dit gebeurt
door middel van een maandelijks voorschot via de ser
vicekosten. U kunt gelijktijdig een verlaging van uw
voorschot bij uw energieleverancier aanvragen. Immers
zal uw verbuik door de zelfopgewekte stroom lager zijn.
U loopt als huurder hierdoor geen risico. De huurders
van de eerste twee complexen zijn inmiddels individueel
geïnformeerd. Na het realiseren van de eerste zonnepa
nelen zullen ook de andere bewoners worden benaderd

Op dit moment is de brasserie geopend op maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op vrijdagavond was
de gelegenheid altijd gesloten, maar daar komt veran
dering in. Coördinator Astrid Knops: ‘Het lijkt ons erg
gezellig als mensen hier vanaf januari ook op vrijdag
avond tot 20.00 uur terecht kunnen om een lekker
hapje te eten. Een leuke afsluiting van de week’.
‘We gaan hier in het nieuwe jaar mee beginnen als een
soort proef. En als dat aanslaat, gaan we er lekker mee
door. Iedereen is welkom, dus ik zou zeggen; kom straks
eens gezellig langs!’ Ook als u een high tea, een verjaar
dag of iets anders te vieren heeft, kunt u terecht in de
brasserie van Aafje. Als u hier interesse in heeft, kom
dan eens langs en vraag naar de mogelijkheden.
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Om deze ambitie te realiseren zijn we een samenwer
king aangegaan met Wocozon: een stichting zon
der winstoogmerk, die opgericht is om huurders van
woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom.
Wij willen u als bewoner de kans bieden om ook te pro
fiteren van goedkope zonnestroom, zonder dat u hierin
zelf hoeft te investeren. Voor u een dubbel voordeel: een
verlaging van de stroomrekening en tegelijkertijd draagt
u hiermee uw steentje bij aan een beter milieu!

In memoriam

Wocozon
Wocozon verzorgt al vele jaren zonnepanelen voor uit
sluitend woningcorporaties en heeft al duizenden zon
nestroom-installaties met succes gerealiseerd door heel
Nederland. Wilt u meer weten over de stichting? Kijk
dan op www.wocozon.nl of bel naar 085-7441058.

• Zonnestroom is voordeliger dan
“gewone” stroom, kan tot 20% schelen.
• Zonnestroom is beter voor het milieu
• Zonnestroom is makkelijk te krijgen,
via de zonnepanelen

Piet van Vught
Trouw, sociaal, bedachtzaam. Het zijn drie woorden
waarmee we ras-Heerjansdammer Piet van Vugt
het beste kunnen omschrijven. Na een lange weg
van ziek zijn en achteruitgang is hij op 29 oktober
2018 op 72-jarige leeftijd overleden.
Piet was van 2008 tot en met eind 2014 onze on
derhoudsman. Het zijn van onderhoudsman bij
een woningbouwvereniging is een functie met het
meeste een-op-een-contact met de huurders. Nage
noeg altijd huurders met een klacht over de woning.
Piet heeft in zijn periode het bezit uitstekend be
heerd met een goed oog voor de verhouding tussen
noodzakelijke reparaties en investeringen en het
budget wat daarvoor beschikbaar was. Dat zorgde
zeker ook voor discussies met huurders en met het
bestuur. Piet wist dit op zijn eigen wijze van weinig,
maar doeltreffende woorden te regelen. Hij wist de
onderhoudsbegroting ieder jaar binnen het budget te
houden en in zijn periode als onderhoudsman zijn er

nooit klachten voorgelegd
of behandeld binnen de
huurcommissie Drechtste
den. Om in voetbaltermen
te spreken: als verdediger
van zowel het financiële
belang van de vereniging
als ook het belang van de
huurder voor comfort en
oplossing van de klachten
had Piet een clean sheet.
Wij waarderen Piet enorm voor zijn inzet voor de
vereniging. Niet alleen om wat hij deed, maar voor
al ook om wie hij was. Een betrouwbaar en goed
mens. Een twee-eenheid ook met zijn vrouw Tine
ke. Zo gaat Piet voor ons de geschiedenis in.

• Zonnepanelen kosten u niets, want ze
worden beheerd door Wocozon
• Zonnepanelen vragen geen onderhoud
van u, want dat regelt Wocozon
• 1 telefoontje naar de huidige
energieleverancier en uw maandlasten
blijven gelijk

De donkere dagen staan weer voor de deur. Voor inbrekers
de ideale tijd om weer op pad te gaan. Het is vervelend
dat we überhaupt rekening moeten houden met iets als
inbraak. Toch kan het overal en bij iedereen gebeuren,
op ieder moment van de dag. Maar: gelukkig maken
preventieve maatregelen aantoonbaar een groot verschil.
Hieronder vind je een aantal praktische dingen die jij kunt
doen om inbraak te voorkomen.
Doe de inbraakcheck op www.geefinbrekersgeenkans.nl
Gemiddeld is een inbreker binnen 30 seconden binnen.
Duurt het langer om binnen te komen, dan zoekt hij
liever een ander huis. Vul de checklist in en zie welke
kansen er bij jou liggen om de kans op een inbraak te
verkleinen.

2 Check en registreer je spullen.

Door je spullen te registreren help je de politie en het
openbaar ministerie bij het opsporen en bestraffen van
inbrekers. Bovendien vergroot je de kans op het terug
krijgen van je spullen. Kijk op www.stopheling.nl hoe
je dit kunt doen.

3 Herken verdachte situaties

Als je denkt dat iets niet in orde is, dan is dat meestal
ook zo. Zie je verdachte personen in de buurt die veel
aandacht hebben voor woningen of die op de uitkijk
staan? Bel dan direct de politie via 112.

4 Zorg voor goed hang -en sluitwerk

Met goed hang –en sluitwerk maak je het inbrekers
lastiger om binnen te komen. Wil je hierover advies?
Laat het ons dan weten.

5 Plaats buitenlampen met een sensor

Inbrekers houden van het donker, zodat ze ongezien
hun werk kunnen doen. Een buitenlamp met een sensor
schrikt inbrekers af omdat ze dan goed zichtbaar zijn.

• Zonnepanelen leggen kost ½ dag,
alles wordt netjes opgeruimd
• Zonnepanelen aansluiten gaat snel,
makkelijk en wordt voor u gedaan

inbraakproof
1

en uitleg krijgen over de zonnepanelen, de werking en
planning en de individuele besparing op jaarbasis.
Voorlichting
De afgelopen maanden zijn er twee voorlichtings
bijeenkomsten geweest voor de woningen die als eerste
aan de beurt waren. Als uw woning ook in aanmerking
komt, zult u door middel van een brief uitgenodigd wor
den voor een bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeen
komst kunt u ook uw vragen stellen over het leggen en
aansluiten van de zonnepanelen.

Maak je huis

Ook gezelligheid op vrijdagavond

6 Leg nooit uw huissleutel op een ‘geheime’ plek

Save the date!
Nieuwjaarswensen uitwisselen en genieten van een
heerlijke kom erwtensoep met roggebrood en katenspek: ook dit jaar staat de traditionele snert-receptie
weer op het programma! En wel op donderdag
3 januari. Van 15.00 tot 18.00 uur staan de versnaperingen voor u klaar in Eetcafé Het Dorpshuis.
Wij hopen dat u allemaal weer aanwezig bent om
er zo net als voorgaande jaren een gezellige middag
van te maken!

Nieuw gezicht: Jolanda Bak

Een wisseling van de wacht bij Vivera, het samenwerkingsverband tussen diverse zorg-, welzijn- en
woonorganisaties in Zwijndrecht. Jolanda Bak
neemt het ‘contactpersoon-stokje’ over van
Cora Strijdhorst. Jolanda zal onder andere
het inloopspreekuur op maandagochtend
in het Midden-Inn overnemen. U kunt
hier terecht voor informatie, advies en
ondersteuning over wonen, zorg, welzijn
en inkomensondersteuning

buitenshuis
Inbrekers zijn vaak door de wol geverfd en kennen alle
‘trucjes’. Ze zullen dan ook geen moeite hebben met het

Ramen en
deuren dicht,
oren en
ogen open!

vinden van de sleutel. Voorkomen dat de sleutel
gevonden wordt, kan alleen door deze nooit bui
ten neer te leggen.

7 Laat geen ladders liggen in de tuin en voorkom

andere opklimmogelijkheden.
Het klinkt als een open deur, maar kijk eens goed
rond in de tuin: staan er spullen die als ‘trap’
kunnen dienen?

8 Zorg dat waardevolle spullen niet van buitenaf te

zien zijn.
Een blik naar binnen kan voor een inbreker al
genoeg zijn om een buit te zien liggen. Zorg dat er
niks te zien is, zodat het oninteressant wordt om
naar binnen te gaan.

9 Maak je smartphone en tablet ‘boefproof’

De meeste telefoons, smartphones en tablets kun je
eenvoudig onbruikbaar maken voor dieven door de
anti-diefstalfuncties te activeren via het instellin
genmenu. Zet via instellingen de functie ‘zoek mijn
telefoon of tablet’ of ‘vind mijn mobiel of tablet’ aan.
Via de website van jouw merk of besturingssysteem
kun je nu jouw apparaat terugvinden.

10 Mocht je slachtoffer worden van een inbraak; doe
dan altijd aangifte.

Horspad opgefleurd
Het binnenplein aan het Horspad is opgeknapt: de
nieuwe beplanting geeft het pleintje een frisse en
gezellige uitstraling!

Woningbouwvereniging
heerjansdam
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Voorkom een
thermische glasbreuk
Als het zonnetje schijnt, kan het flink warm worden
binnen. Om dit te voorkomen, wordt soms gebruik
gemaakt van raamfolie. Dit lijkt een handige en snelle
oplossing. Maar de gevolgen kunnen minder prettig zijn.
Het temperatuurverschil dat kan ontstaan, kan leiden tot
een thermische glasbreuk. Wat kun je hier tegen doen?
Onze woningen zijn voorzien van (hoog rendement) isola
tieglas. Thermische glasbreuken voorkom je door tempera
tuurverschillen aan verschillende zijden van het glas te ver
mijden, bijvoorbeeld:
• Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van
de beglazing plaatsen;
• Verwarmingselementen (bv kachels) niet te dicht bij de be
glazing plaatsen;

• Het glas niet beschilderen of beplakken met bijvoor
beeld plakfolie;
• Geen grote voorwerpen plaatsen aan de binnenkant
dicht achter de ruit;
• Handelingen voorkomen, die tot een temperatuur
verschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld
in de zomer met de tuinslang koud water spuiten op
een door de zon verwarmde ruit)
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Thermische breuken vallen niet onder garantie. Het
gaat hier namelijk niet om een productie- of montage
fout, maar een alledaags natuurverschijnsel, dat een
voudig voorkomen kan worden door bovenstaande
richtlijnen op te volgen. Wat voor verzekering u ook
heeft, bij het gebruik van raamfolie op een ruit vervalt
de verzekering.

Het jaar 2018 zit er alweer bijna op.
De decembermaand is altijd een maand om
terug te kijken en om na te denken over goede
voornemens voor het nieuwe jaar. 2018 is een jaar
dat vol in het teken stond van de energetische
maatregelen en verduurzaming. Het eerste
complex (Bloklandlaan, Groene Dreef, Wiekslag
en Oosteinde) is inmiddels naar tevredenheid
opgeleverd en geeft ons veel inzicht in de kosten
en het budget voor de benodigde maatregelen
voor de komende jaren. Inmiddels is gestart met
de werkzaamheden aan de woningen aan de
Hupse, Brakel, Prinsenhof, ‘t Fort en de Smaus.

Wat een mijlpaal zit eraan te komen: volgend jaar bestaat onze vereniging
100 jaar. Een moment om zeker bij stil te staan en dat zullen wij dan ook op
verschillende manieren doen.
Molenweg 3, 5, 7 en 9, gebouwd in 1922.

Om in de komende jaren het gehele bezit op gemiddeld
label B te krijgen, is niet alleen veel geld nodig, maar ook
creativiteit. Die hebben wij gevonden in een samenwer
kingsovereenkomst met Wocozon. Deze stichting stelt
ons in staat om op termijn alle woningen die geschikt
zijn te voorzien van zonnepanelen. Ook u als huurder
profiteert van een financieel voordeel. Maar bovenal
dragen we zo met elkaar bij aan de verduurza
ming van onze woningen. In deze uitgave leest
u meer over deze samenwerking. Inmiddels zijn
de huurders van de eerste complexen middels
een informatieavond in het Dorpshuis en aan
sluitend het aanbieden van de contracten in staat

Eén daarvan is middels een bijzonder jubileumboek,
dat een mooi inkijkje geeft in onze geschiedenis. Een
immense klus, waarvoor het bestuur Kees Brinkman
bereid vond om die op te pakken. Hij geeft ons in deze
uitgave een voorproefje van het boek dat in september
2019 gepresenteerd zal worden.

Verder komen in het boek de verschillende voorzitters
aan de orde, de woningcomplexen, het beleid van de
rijksoverheid, de ontwikkeling van Heerjansdam, de
groei van het bestand, het wel en wee van onze ver
eniging en de gerealiseerde voorzieningen voor heel
Heerjansdam. De opgenomen registers maken het boek
toegankelijk voor genealogen en geïnteresseerden in
de geschiedenis van Heerjansdam. Kortom: een uniek
verzamelwerk. Niet alleen voor onze vereniging, maar
voor het hele dorp!’

Fijne feestdagen!
Gelukkig wijn
Gelukkig bier
Gelukkig daar
Gelukkig hier
Gelukkige avond
Gelukkig nieuwjaar
Geniet van alles
Geniet van elkaar

Nieuwsgierig geworden? In de volgende nieuws
brief kunt u meer lezen over de jubileumactiviteiten.
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Voorwoord

Een eeuwfeest, een jubileum, een boek

‘Toen in 1919 bevlogen socialisten de woningbouwver
eniging ”Heerjansdam” oprichtten, beseften ze terdege
wat hun doel was: de arbeiders wonen in krotten en
daar moeten ze uit! Het was de overtuiging van de eer
ste voorzitter: Marius van Dijk, tevens wethouder. In de
statuten is het zo verwoord: Zij (de vereniging) beoogt
hygiënisch ingerichte woningen te stichten, ten einde
deze bij voorkeur aan haar leden te verhuren en andere
handelingen te verrichten die bevorderlijk kunnen zijn
aan het bij uitsluiting gestelde doel. Het bestuur ging
voortvarend te werk en in 1922 was het eerste complex
gereed. Dat bestond uit twaalf woningen: vier aan de
Molenweg en acht aan de Julianastraat. In de loop van
honderd jaar is het woningbestand gegroeid tot bijna
550 wooneenheden in 2018. Kroon op het werk is toch
wel het in 2016 geopende wooncomplex Midden-Inn
aan de Sportlaan: een woonvoorziening voor ouderen.
Een gebouw met een twintigjarige voorgeschiedenis!

Wonen

Bron: Dicht-erbij

gesteld om deel te nemen. De eerste zonnepanelen zijn
dan ook geïnstalleerd. De volgende complexen zullen
stapsgewijs worden geïnformeerd en ook een aanbieding
van Wocozon ontvangen.
Verder leest u in deze uitgave een in memoriam van Piet
van Vugt. Piet heeft van 2008 tot 2014 het onderhoud
van de woningen gecoördineerd. Helaas liet zijn gezond
heid hem de laatste periode steeds meer in de steek. Heel
kort na het overlijden van zijn vrouw Tineke in augus
tus overleed ook Piet. Wij zijn Piet dankbaar voor zijn
jarenlange inzet en zullen hem missen. 2019 wordt een
bijzonder jaar. Wij vieren in het nieuwe jaar het 100-ja
rig bestaan van de vereniging. Hier zullen wij gedurende
het jaar op verschillende momenten en in verschillende
vormen bij stil staan. In deze uitgave lichten wij alvast
een tipje van de sluier op in de vorm van een interview
met Kees Brinkman. Zijn rol in de viering van het jubile
um wordt in het interview wel duidelijk. De andere ac
tiviteiten hebben we in nauwe en goede samenwerking
met de Huurdersraad bepaald.
Ik wens u namens het bestuur en de medewer
kers van de vereniging hele fijne Kerstdagen toe
en zie u graag op onze snertreceptie op 3 januari!
Gerben Stolk | Voorzitter
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24 december (Kerstavond)
25 december (Eerste Kerstdag)
26 december (Tweede Kerstdag)
31 december (Oudejaarsdag)
1 januari (Nieuwjaarsdag)

-

geopend van 09.00 tot 11.30 uur
gesloten
gesloten
geopend van 09.00 tot 11.30 uur
gesloten

U bent van harte welkom!

