
De regen komt met bakken uit de hemel terwijl ik dit voorwoord schrijf. 
Is de zomer nu dan echt voorbij? Ach, we hebben niets te klagen dit jaar. 
Wat hebben we een mooie zomer gehad. Waar ik direct aan terug denk 
is natuurlijk het Dorpsfeest. Ook weer een schitterende, warme zomer-
dag. Een plein vol met enthousiaste Heerjansdammers die genoten van 
de optredens en een gezellig drankje. Heerjansdam op zijn best. 
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agent. U heeft hem hoogstwaarschijnlijk al 
eens zien lopen of zien rondrijden in zijn 
politieauto. Het is leuk om eens te lezen 
wat deze ‘ingeburgerde buitenstaander’ 
van ons dorp vindt en hoe het gesteld is 
met onze veiligheid. Ook als Woningbouw-
vereniging hebben wij regelmatig contact 
met hem. Een prettige samenwerking, 
waar we allemaal bij gebaat zijn.

Ik wens u allemaal weer veel leesplezier. On-
der een dekentje op de bank. Of wellicht in 
de tuin als er in deze nazomer nog een paar 
eigenwijze zonnestralen door de wolken 
heen piepen. 

Ab Bruggink, voorzitter

men worden. En waar wij dan maar weer 
een weg in moeten vinden. Voor sommige 
mensen zijn dit soort veranderingen de 
druppel en komen zij in betalingsproble-
men. Daarom schenken wij hier in deze 
nieuwsbrief nog eens extra aandacht aan. 
Want u staat niet alleen. Als u het ons op 
tijd laat weten, kunnen we u helpen.

Dat we ook als dorp niet alleen staan, blijkt 
uit het verhaal van Ron van Raai, onze wijk-

Het zijn de kleine dingen waar je van moet 
genieten. Of je wel of niet naar het Dorps-
feest gaat voor een gezellige avond, dat 
is een keuze die je zelf kunt maken. Of de 
huurprijs omhoog gaat, de zorgkosten 
gaan stijgen of de kindertoeslagen worden 
verminderd, daar heb je geen invloed op. 
Natuurlijk zijn het zaken die u goed in de 
gaten moet houden en die wel degelijk 
invloed hebben op uw leven. Maar helaas 
zijn het beslissingen die voor ons geno-
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Het kantoor van de Woningbouwvereniging heeft sinds kort iets aangepaste 
openingstijden. Wie op woensdagavond langs wil komen, kan dat vanaf nu 
alleen nog doen tijdens de even weken. De tijd blijft hetzelfde: van 19.00 tot 
20.00 uur. Voor de rest blijven de openingstijden hetzelfde.

We zetten het voor de duidelijkheid nog even op een rijtje:

Maandagochtend  09.00 - 11.30 uur 
Woensdagochtend  09.00 - 11.30 uur 
Woensdagavond  19.00 - 20.00 uur (alleen de even weken)
Vrijdagochtend  09.00 - 11.30 uur

Aangepaste 
openingstijden



Volop gezelligheid tijdens geslaagd Dorpsfeest

Een heerlijke temperatuur, spetterende 
optredens, smakelijke po!ertjes en heel 
veel gezelligheid: het Dorpsfeest was ook 
dit jaar weer een groot succes!

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende 
traditie: met elkaar luiden we feestelijk de 
zomer in tijdens het Dorpsfeest. En een 
feest was het. Mede dankzij de zomerse 
temperaturen stond het Dorpsplein op za-
terdag 13 juli de hele avond vol met Heer-
jansdammers en ging het denkbeeldige 
dak eraf!

Strakke moves
De kinderen van de KJS en de Rank beten 
het spits af en brachten iedereen helemaal 
in de stemming. Zij dansten de sterren van 
de hemel onder leiding van dansschool 
Funky Feet uit Barendrecht. Hiphop, break-
dance, streetdance: het kwam allemaal 
voorbij. De snelle pasjes en strakke moves 
vlogen in het rond. Na a!oop konden zij, 
samen met alle andere kinderen, lekker 
springen op het springkussen en de hon-
ger stillen met gratis po"ertjes. 

Spetterende shows
Later op de avond was het podium voor de 
Heerjansdamse singer/songwriter Maxime 
Philips. Nadat het publiek helemaal opge-
warmd was door dit spetterende optreden, 
ging de show verder met de 100%NL Zo-
mertour. Terwijl iedereen genoot van een 
lekker drankje, maakten DJ’s Mike en Colin 
er een muzikale en interactieve show van. 
Niemand minder dan songfestival-deel-
neemster Sieneke verzorgde één van de 
opzwepende optredens. Een mooie afslui-
ting van een zwoele zomeravond boorde-
vol gezelligheid. Een traditie die we met 
alle plezier graag hoog houden!

Dit jaar stond er tijdens het Dorpsfeest 
wel een heel bijzonder optreden op 
het programma. Niemand minder dan 
de Heerjansdamse Maxime Philips ver-
zorgde een spectaculaire performance. 
Na a!oop was zij nog lang bezig om 
haar fans te voorzien van een handte-
kening. Want iedereen wilde wel een 
krabbel van deze ‘rising star’!

Rising  Star  
Maxime

Filmpje?
Als kinderen een optreden geven, is 

het altijd leuk om dit later nog eens te-
rug te zien. Natuurlijk is ook het optre-
den van de kinderen van beide Heer-
jansdamse basisscholen tijdens het 

Dorpsfeest vastgelegd op de gevoe-
lige plaat. Foto’s hebben we genoeg, 

maar we zijn nog op zoek naar iemand 
die het optreden ge#lmd heeft. Heeft 
u de dansende kids op video vast kun-
nen leggen? Laat het ons even weten 

via info@wbvheerjansdam.nl 
of via 078 677 2118.



‘Ik ben een soort manager van het dorp’

Hulp nodig? Trek aan de bel!

De oren en ogen van de politie. Zo kun je het werk van wijkagent Ron van Raai het beste 
omschrijven. Al drie jaar lang is hij iedere week regelmatig in ons dorp te vinden. ‘Contact 
krijgen met de Heerjansdammers was in het begin lastig, maar inmiddels voel ik me hele-
maal thuis.’ 

Een onverwachts ontslag of een andere 
verandering in uw situatie: er kan altijd 
iets gebeuren waardoor u (tijdelijk) uw 
huur niet meer kan betalen. Een verve-
lende situatie. Zowel voor u als voor de 
Woningbouwvereniging. Een situatie, die 
we samen op kunnen lossen. Maar dan 
moet u wel aan de bel trekken.

Heeft u de huur niet betaald, dan krijgt u een 
aanmaning. Als u deze niet betaalt, krijgt u 

een laatste schriftelijke waarschuwing. Blijft 
betaling toch nog uit? Dan zijn wij genood-
zaakt een deurwaarderskantoor in te scha-
kelen. Dit leidt tot extra kosten. In het ergste 
geval kan het zelfs leiden tot beëindiging van 
de huurovereenkomst en ontruiming van de 
woning. 

Gelukkig hoeft het niet zover te komen. Wan-
neer u problemen heeft met het betalen 
van de huur of verwacht dat binnenkort te 

krijgen, laat het ons dan 
weten. Dan kunnen we er 
samen naar kijken en kun-
nen we u helpen. Zo kun-
nen we u bijvoorbeeld doorver-
wijzen naar verschillende vormen 
van hulp. Er zijn allerlei instanties 
die u daarbij kunnen helpen. Het 
belangrijkste is dat u het ons op 
tijd laat weten, zodat we samen 
een oplossing kunnen zoeken.

Ron van Raai woont in Dordrecht en werkt al 
38 jaar bij de politie. Drie jaar geleden werd hij 
aangesteld als wijkagent van Heerjansdam. 
‘Het is het leukste wat je kunt doen bij de poli-
tie,’ vertelt hij enthousiast. ‘Je weet precies wat 
er leeft op straat, omdat je middenin de wijk 
staat. Je bent echt betrokken bij de mensen. 
Ook heb je veel ruimte voor onderzoek. Je 
kunt veel meer doen dan alleen een pleister 
plakken. En iedere dag is anders. Ik weet ’s 
ochtends nooit wat de dag mij gaat brengen, 
dat is erg leuk.’ 

Helikopterview 
Als wijkagent ziet Ron welke problemen er le-

ven in het dorp. Hij kijkt dan wie hij kan inscha-
kelen om het op te lossen. ‘Als er bijvoorbeeld 
een con!ict is tussen twee buren, dan zal ik dat 
doorgeven aan buurtbemiddeling. Eigenlijk 
kun je de wijkagent zien als een soort manager 
van een wijk, of ik dit geval dorp. Ik kijk ‘met een 
helikopterview’ wat er aan de hand is en geef 
dat weer door aan personen die er iets mee 
kunnen doen.’ Maar niet alleen problemen van 
alledag vallen onder zijn takenpakket. ‘Ik kijk 
ook goed wat er in bredere zin speelt. Zo wil-
len we problemen voor blijven. Als ik signalen 
oppik, ga ik dat onderzoeken: wat is er precies 
aan de hand? En wat kunnen we er aan doen, 
voordat het escaleert?’

Eigen karakter
Het is voor Ron belangrijk om veel contact te 
hebben met de inwoners van Heerjansdam. 
De laatste tijd gaat dit erg goed en weten 
mensen hem ook te vinden. Toch is dit wel-
eens anders geweest. ‘Heerjansdam is een 
dorp met een heel eigen karakter. Het is een 
vrij gesloten gemeenschap, waar je niet zo 
makkelijk tussen komt. Daar heb ik echt even 
aan moeten wennen.’ Maar inmiddels voelt 
Ron zich helemaal thuis. 
‘Ik zorg dat ik goed zichtbaar ben. Zo sta ik 
bijna iedere week op de markt en ook bij eve-
nementen ben ik, als het even kan, aanwezig. 
Door vaak je gezicht te laten zien, wennen 
mensen aan je. Dat merk ik. Ik word nu veel 
makkelijker aangesproken dan drie jaar gele-
den.’ 

Veiligheid
Over de veiligheid in Heerjansdam hoor je 
Ron niet klagen. ‘Maar het kan altijd beter,’ ver-
telt hij. ‘Ook in dit dorp heb je last van crimi-
naliteit. Het blijft daarom van groot belang dat 
de inwoners blijven opletten. Op hun eigen 
huis, bijvoorbeeld door het sluiten van ramen 
en deuren als je naar buiten gaat, maar ook in 
de buurt. Zie je een verdachte auto of iets an-
ders wat niet helemaal in de haak is, aarzel dan 
niet en neem contact op met de politie.’ 
Ook de verkeersveiligheid is een belangrijk 
onderwerp op Rons agenda. ‘Als ik vanuit de 
inwoners signalen krijg over verkeerssituaties 
die verbeterd kunnen worden, geef ik dat 
door aan de gemeente. Zo kunnen we met 
elkaar het dorp blijven verbeteren.’
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De leefbaarheid van Heerjansdam

Prijsvraag: 
Vakantie in Heerjansdam

Leefbaarheid. U heeft de term vast wel-
eens voorbij zien komen. In het achtuur-
journaal, tijdens een toespraak van onze 
minister-president of op een ander mo-
ment. Maar wat betekent leefbaarheid 
nou precies? En wat kunt u ermee?

Met het begrip leefbaarheid wordt aangege-
ven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een ge-
bied of gemeenschap is om er te wonen of te 
werken. Het is een ruim en subjectief begrip. 
Want wat de één een #jne plek vindt om te 
wonen, vindt de ander misschien helemaal 
niet prettig. Toch zijn er een aantal factoren 
die voor iedereen belangrijk zijn. Een veilige 
en gezellige omgeving bijvoorbeeld. Of de 
aanwezigheid van bepaalde voorzieningen. 
En ook een prettig contact met buurtbewo-
ners is voor veel mensen belangrijk. 

AAls Woningbouwverenging willen wij graag 
dat u het als huurder naar uw zin heeft in 
Heerjansdam. Leefbaarheid is daarbij dus 
erg belangrijk. Wij proberen hier altijd ons 
steentje aan bij te dragen. Zo hebben we in 

het verleden vlaggen uitgedeeld aan onze 
huurders, zodat zij deze op speciale dagen 
uit kunnen hangen. Recentelijk hebben wij 
ook weer vlaggen geschonken, dit keer aan 
de bewoners van appartementencomplex de 
Manning en de Residentie Heerjansdam ter 
gelegenheid van de inhuldiging van koning 
Willem Alexander. Dat zorgt voor gezelligheid 

en saamhorigheid en draagt dus weer een 
stukje bij aan de leefbaarheid van ons dorp.
Ook huurders kunnen ons hierbij helpen. Wij 
willen u vragen na te denken over de leef-
baarheid in ons mooie dorp. 
Heeft u ideeën hoe uw leefomgeving verbe-
terd kan worden? Laat het ons weten. We ho-
ren het graag!

Lange zwembaddagen werden afgesloten 
met smakelijke barbecues. Heerlijke #ets-
tochten eindigden in zwoele avonden op 
het terras. Het was een heerlijke zomer! En 
om van het heerlijke weer te genieten hoef-
de je Heerjansdam niet eens uit. Er was ook 
deze zomer weer van alles te beleven in het 
dorp. Voor onze volgende prijsvraag willen 
we graag weten hoe jij deze zomer in Heer-
jansdam beleefd hebt. Heb je jouw mooiste 

duik in het Waal –en Weidebad vastgelegd? 
Of heb je tijdens een #etstocht rond het 
dorp een mooi plaatje geschoten?

Stuur ons jouw ultieme ‘Vakantie in Heer-
jansdam’ foto en wie weet maak jij kans 
op één van onze mooie prijzen! 
Bovendien zullen wij de foto’s van de win-
naars een mooi plekje geven in de volgende 
nieuwsbrief. 

Geluksvogels
De prijsvraag uit de vorige nieuwsbrief 
leverde weer heel wat zoekende Heer-
jansdammers op. Heel het dorp werd on-
derzocht. Maar waar stond nu dat houten 
bankje in dat gezellige perkje? De echte 
speurneuzen kwamen erachter toen zij in 
de Sportlaan gingen kijken. De fotograaf 
schoot dit plaatje namelijk in de tuin van 

het voormalige woonhuis van dokter de 
Roest.

Mevrouw Schop won met het juiste ant-
woord een bon van de Spar, meneer van Es 
kan lekker gaan eten in het Dorpshuis en 
meneer Holleman ontving een bon van de 
cafetaria.


