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Wonen

Nieuw kaartje! 
Bij deze nieuwsbrief heeft u een nieuw kaartje gekregen 
met daarop de telefoonnummers die u kunt bellen als u 
buiten de openingstijden van het kantoor problemen heeft 
met uw CV, de waterleiding, elektra of verstoppingen. 
Bewaar dit kaartje dus goed! Wellicht ten overvloede, 
maar met de komst van dit nieuwe exemplaar kunt u het 
oude kaartje uiteraard weggooien. 
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Ik kan niet wachten tot dit project afgerond is en de 
vernieuwde website volledig voor u beschikbaar is. 
Naast het uiterlijk wordt er veel aandacht besteed aan 
een logischere indeling, zodat u nog gemakkelijker alle 
informatie over uw huurwoning kunt vinden. Daarnaast 
kunt u straks gemakkelijk zaken online regelen en ziet u 
in één oogopslag het laatste nieuws over de huursector 
én actuele informatie vanuit het dorp die betrekking 
heeft op huren en wonen in Heerjansdam. Zodra de site 
gereed is zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Inmiddels staan de zomervakanties alweer voor de deur. 
De afgelopen maanden is er binnen de vereniging veel 
werk verzet om aan alle regelgeving vanuit de nieu-
we Woningwet te voldoen. Samen met de Raad van 
Toezicht en de Huurdersraad zijn alle benodigde 
nieuwe reglementen opgesteld en geïmplemen-
teerd. Het is daarbij bijzonder te zien dat er in 
de praktijk nauwelijks onderscheid is gemaakt 
tussen de grote corporaties en kleine vereni-
gingen als de onze. Ook de stelselwijziging in 

de jaarrekening is doorgevoerd. Deze zullen wij in de 
jaarvergadering van 29 juni aanstaande nader aan u 
toelichten. 

Een van de uitvloeisels van de nieuwe Woningwet is 
dat er minder speelruimte is om vanuit de vereniging de 
leefbaarheid in het dorp te dienen. Dit betekent onder 
meer dat het jaarlijkse Dorpsfeest helaas niet meer door 
ons kan worden georganiseerd. Toch kunt u op 1 juli 
vanaf einde middag tot in de late uurtjes weer genieten 
van een gezellig samenzijn en diverse optredens op het 
Dorpsplein. 

Hoe dit kan? 
Dankzij de korte lijntjes in ons dorp. Toen bekend werd 
dat wij de organisatie niet meer op ons konden nemen, 
bleken Angelo Hoekstra en Rogier van Arkel van 
Ondernemersvereniging Heerjansdamse Hazewinden 
snel bereid de handschoen op te pakken en de organisatie 
van dit jaarlijks steeds groeiende evenement van ons over 

te nemen. Heel bijzonder om te zien en het resultaat 
mag er zijn: op 1 juli  2017 kunt u weer genieten 

van een hopelijk zonnige avond met fantastische 
optredens. Hopelijk zien wij u daar ook weer!

Hartelijke groet,
Gerben Stolk, Voorzitter

Misschien is het u opgevallen: dit is de tweede 
uitgave van Wonen in Heerjansdam in de vernieuwde 

layout. Om deze nieuwe huisstijl door te voeren, 
zijn we nu ook hard bezig om ook onze website 

www.wbvheerjansdam.nl onder handen te nemen.

Voorwoord | Veranderingen

In geval van nood kunt u buiten de 
openingstijden van het kantoor gebruik 

maken van onderstaande nummers:

Belangrijke 
telefoon
nummers

CV 
Waterleidingen - Verstoppingen

D. Schilt

06-51 35 25 59

Kromme Nering 12
Telefoon: 078-677 2118

Electra
VHB

0180-62 02 98
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Al snel werd duidelijk dat een aantal Heerjansdam-
mers dit niet konden laten gebeuren. De handen 
werden ineengeslagen om een andere oplossing te 
vinden, zodat het Dorpsfeest toch door kan gaan. 
Deze oplossing werd gevonden door Ondernemers-
vereniging De Hazewinden. Zij namen het voortouw 
om samen met Eetcafé het Dorpshuis, de organisatie 
over te nemen van de Woningbouwvereniging. 
Het feest zal worden gefinancierd vanuit het Onder-
nemersfonds Zwijndrecht.

Hierdoor kan het altijd gezellige Dorpsfeest toch 
doorgaan en wel op zaterdag 1 juli! Wij hopen u daar 
natuurlijk allemaal te zien, zodat we deze mooie
traditie met elkaar kunnen voortzetten!

Helaas bleek door een wijziging in de Woningwet 
dat de Woningbouwvereniging het evenement niet 

mee mocht organiseren. Een grote teleurstelling 
voor vele dorpsbewoners.

Dorpsfeest gaat door!
Woningbouwvereniging Heerjansdam organiseerde in 2010 voor het eerst 
het Dorpsfeest. Het werd zo’n groot succes dat het inmiddels is uitgegroeid 
tot een jaarlijks evenement waar het hele dorp op afkomt. Een feest voor 
jong en oud! 

Programma 
Dorpsfeest
Zaterdag 1 juli 2017
15:00 – 16:00  Aanvang Jet en Jokie
16:00 – 18:00  Jet en Jokie + Jeroens Jeugdshow
18:00 – 19:00  Netwerkborrel ondernemers 
19:00 – 19:15  Dansoptreden leerlingen 
 De Rank en KJS
19:30 – 21:00  Optreden dansschool K’Dans
21:00 – 00:30  Optreden band ‘Session’ 

Programma 

Save the date!
1 juli

Gezellige tuintjes
De zomer komt er weer aan: de zon gaat lekker 
schijnen en de tuinstoelen komen tevoorschijn. 
Even lekker wegdromen in je eigen achtertuin. 
Voor veel mensen is dit vaste prik. Toch zijn 
niet alle tuintjes geschikt voor zo’n gezellig 
zomermomentje.

Als huurder bij de Woningbouwvereniging ben je 
verplicht om je tuin netjes bij te houden. De meeste 
mensen doen dit ook en veel Heerjansdamse tuinen 
liggen er dan ook mooi bij. Dat levert een gezellig 
straatbeeld op. Vrolijke bloemen, groene planten en 
schone paden zorgen voor een mooi plaatje.

Toch zijn er ook huurders die minder zin hebben 
om te tuinieren. Daar dient de tuin bijvoorbeeld als 
opslag voor kapotte tegels en oude fietsen of hangen 
de hekken schots en scheef. Eigenaren van deze ver-
wilderde tuinen worden verzocht hun tuin in orde te 
houden. Het is namelijk contractueel vastgelegd dat 
je als bewoner zorg draagt voor een fatsoenlijke tuin. 
En zeg nou zelf: een goed onderhouden en nette tuin 
is toch veel gezelliger!



Nieuwe website under construction
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. 
Hiermee hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn. Zodra de 
nieuwe website ‘live’ gaat, hoort u dit uiteraard van ons!

Save the date!
1 juli

‘Als wijkagent ben je veel bezig met signaleren,’ 
legt Fatima uit. ‘Je probeert problemen voor-
tijdig te zien, zodat je op tijd een plan klaar hebt. 
Daarnaast ben ik aanwezig op evenementen en kunnen 
bewoners mij altijd aanspreken voor advies. Ik onder-
houd veel contact met andere partijen, zoals buurtbe-
middeling, de woningbouwvereniging en ondernemers 
om de mensen in Heerjansdam zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn.’ 

Saamhorigheid
Het leuke aan het werken in Heerjansdam vindt Fatima 
de manier waarop in het dorp evenementen georgani-
seerd worden. ‘Vol overgave en met de hulp van vele 
vrijwilligers. Het Dorpsfeest, Koningsdag, Halloween en 
zo kan ik er nog wel een paar noemen; stuk voor stuk 
een groot succes. Ik ben er dan ook altijd graag aanwe-
zig.’ Dat geldt ook voor Midden-Inn, waar Fatima regel-
matig even langs komt. ‘Die sfeer van saamhorigheid is 
mooi om te zien. En zo leuk hoe deze bewoners ook weer 
betrokken worden bij de evenementen, bijvoorbeeld met 
Halloween en Oud en Nieuw.’ 

Alert
Hoe gezellig het in het dorp ook kan zijn, ook in Heer-
jansdam is het van groot belang om alert te blijven, 
benadrukt Fatima: ‘Ik loop weleens mee met de buurt-
preventie en dan zien we regelmatig ramen of garage-
deuren openstaan, fi etsen met (huis)sleutels er nog in, 
spullen los in auto’s en ga maar door. Een inbraak kun je 
nooit helemaal voorkomen, maar je kunt het inbrekers 
wel zo moeilijk mogelijk maken.’ De waarnemend wijk-
agent heeft hiervoor wel een aantal tips, zie het kader 
rechts.

112
Naast het inbraakproof maken van je eigen huis, is er 
meer wat je als inwoner kunt doen. ‘Wees alert en bel 

Wijkagent Fatima Mouhdi: 
spin in het web

112 als je een verdachte situatie ziet,’ roept Fatima op. 
‘Dit kan bijvoorbeeld een verdachte auto zijn of iemand 
die op de uitkijk staat. Schrijf het kenteken op en ont-
houd het signalement. Schroom niet om te bellen, want 
een heterdaad is ook een spoedgeval!’ 

Helemaal voorkomen kan 
niet, zo moeilijk mogelijk 
maken wel!

Tips
Maak het inbrekers vooral niet te makkelijk! Deze tips 
kunt u gebruiken om uw huis inbraakproof te maken:
1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk
2. Sluit altijd deuren en ramen, ook als je even een 

boodschap gaat doen.
3. Plaats buitenlampen met een sensor.
4. Leg nooit uw huissleutel op een ‘geheime’ plek bui-

tenshuis. 
5. Laat geen ladders liggen in de tuin en voorkom ande-

re opklimmogelijkheden.
6. Vul een registratiekaart in. Hierop vul je alle gege-

vens (merk, type, kleur, etc) in van de waardevolle 
spullen die je in huis hebt en maak foto’s van siera-
den. Mocht je slachtoffer worden van een inbraak, 
kun je hiermee aantonen wat er is meegenomen. Een 
kopie van een registratiekaart kun je gratis ophalen 
op het kantoor van de woningbouwverenging. 

7. Zorg dat waardevolle spullen niet van buitenaf te 
zien zijn.

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

Extra vakantietips
Met deze tips kunt u met een gerust gevoel op reis!:
1. Laat een buurman/buurvrouw iedere dag even de 

folders door de bus duwen.
2. Stel een tijdschakelaar in, zodat het licht automatisch 

aan en uitgaat.
3. Laat niet op social media weten dat u op vakantie 

gaat.
4. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet.

Kijk voor meer tips op www.politie.nl

Voor velen inmiddels een bekend gezicht: 
waarnemend wijkagent Fatima Mouhdi. Inmiddels 

is zij alweer ruim twee jaar het gezicht van de 
politie in Heerjansdam en is zij dus regelmatig in 
het dorp te vinden. Als aanspreekpunt, luisterend 

oor en spin in het web. Met de zomervakantie 
in het vooruitzicht geeft zij ons tips om met 

een veilig gevoel op vakantie te gaan. 
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Colofon

Zomerse bofkonten

Ze zijn weer verloot; de 25 zwemabonnementen die u met 
de prijsvraag uit de vorige nieuwsbrief kon winnen. Uit 
het groot aantal inzendingen zijn 25 gelukkige winnaars 
gekomen. De bofkonten hebben hun abonnement inmiddels 
allemaal ontvangen en dankzij het mooie weer konden zij 
hier gelijk gebruik van maken. Wij wensen hen een zomer 
vol zwemplezier!
  

Op vrijdag 26 maart mochten de 
bewoners van Midden-Inn twee 
internationale gasten verwelko-
men. In het kader van een studie 
naar ouderenzorg in woongebou-
wen in heel Europa kregen twee 
Franse onderzoekers een rondlei-
ding door Midden-Inn. Naast alle 
faciliteiten en techniek mochten 
zij ook even binnen kijken bij de 
gastvrije familie Wijntje.

Bonjour!

Hoog 
bezoek
Hoog bezoek voor 
Midden Inn! 
Op donderdag 30 maart opende 
burgemeester Dominic Schrijer 
een bijzondere expositie met wer-
ken van de Heerjansdamse kun-
stenaar Arie Wols (1945-1998). 
Net als de vele Heerjansdammers 
die op de expositie afkwamen, 
was ook de burgemeester onder 
de indruk van de tentoonstelling. 
Meerdere Heerjansdammers wa-
ren bereid geweest werk uit eigen 
collectie beschikbaar te stellen. 


