De afgelopen 15 maanden heb ik
veel geleerd in de dorpsraad.
Het verenigingsoverleg krijgt
langzaam handen en voeten, en
daar is zeker behoefte aan, maar
nog lang niet waar het wezen
moet. Daar wil ik me zeker nog
voor inzetten.
De andere zaken die in ons mooie
Heerjansdam lopen, hebben ook
zeker mijn volle aandacht. De
puberteit van de Dorpsraad is
Dirk Eijk
voorbij, dus niet meer rollend over
straat om je gelijk te halen, maar
naar elkaar luisteren en elkaar
respecteren. Daar waar nodig, mag er best een keer op tafel
geslagen worden, maar verder is goed overleg beter. •
Ik denk dat ik een positieve bijdrage
kan leveren omdat ik met een
vernieuwde blik mee kan denken
en omdat ik kritisch durf te kijken,
maar ook van doorpakken weet.
Ik woon sinds september 2016 in
Heerjansdam, dus ben duidelijk
een nieuwkomer en wil daarom
ook nog veel opsteken van wat de
echte Heerjansdammer wil. •

Sjaak Camphens
Wie ben ik? Sander Figee, 41 jaar,
getrouwd en vader van twee
jonge schoolgaande kinderen.
In de zomer van 2016 ben ik
met mijn gezin in Heerjansdam
komen wonen. Nog maar kort hier
woonachtig dus, maar al snel heb
ik het dorp in mijn hart gesloten.
Heerjansdam is een heerlijke plek
om te wonen in de rust en ruimte
van een dorp met tegelijkertijd
belangrijke voorzieningen van
Sander Figee
een stad binnen handbereik.
Waar de menselijke maat nog de
overhand heeft en het gewoon is
dat je elkaar op straat begroet. Een dorp van ondernemende
mensen die samen veel initiatieven en activiteiten weten
te ontplooien. Als relatieve ‘buitenstaander’ weet ik dat dit
geen vanzelfsprekendheden zijn; het typeert de eigenheid
van Heerjansdam. Ik wil me ervoor inzetten dat we dit
typerende kleinschalige en dorpse karakter behouden en
tegelijkertijd onze ogen niet sluiten voor wat er in de wereld
om ons heen gebeurt. Dat betekent niet alleen knelpunten,
maar ook kansen signaleren. En die vervolgens samen verder
brengen, zodat onze kinderen in een veilige omgeving kunnen
opgroeien, in een dorp waar jong en oud zich thuis voelt.
Met een juridische en bestuurskundige achtergrond en mijn
dagelijkse werkzaamheden binnen de Rijksoverheid breng
ik de nodige bagage mee om een betekenisvolle bijdrage te
kunnen leveren aan een aantrekkelijke, vitale leefomgeving,
voor nu en later. •

Heerjansdam was eeuwenlang een
groene oase van rust aan de Oude
Maas tussen de stedelijke gebieden
van Rotterdam en Dordrecht met
alle kenmerken van een kleinere
dorpsgemeenschap zoals een
groot samenhorigheidsgevoel en
verhoudingswijs lage criminaliteit.
Bovendien was er sprake van
een geringe bureaucratie en
regelzucht met korte lijnen tussen
inwoner, bestuurder en ambtenaar
Wim van Vugt
terwijl verhoudingsgewijs de
gemeentelijke belastingen ook
nog veel lager waren!
Om het dorpskarakter zoveel mogelijk te behouden is na de
samenvoeging met Zwijndrecht de wettig gekozen dorpsraad
ingesteld, die met redelijk succes de goedbedoelde drang van
de gemeente tot gelijke behandeling van ons als stadswijk
heeft afgeweerd, immers; iets wat goed is voor iemand die
in Zwijndrecht woont, behoeft nog niet goed te zijn voor een
Heerjansdammer. Gelukkig is onder de druk van de politieke
partijen en de economische recessie, ook in Zwijndrecht, het
bewustzijn gegroeid dat de nodige burgerparticipatie alleen
kan worden bereikt als naar de inwoner wordt geluisterd, dus
daarom moeten wij ons ook laten horen en dat kan uitstekend
via de gekozen dorpsraad.
Voor zo’n dorpsraad heb ik mij van 2008 tot 2014 ingezet en dat
wil ik weer doen ondanks dat ik wel ouder ben maar mij veel
jonger voel en veel meer tijd heb. Bij de vorige verkiezing heb
ik mij niet kandidaat gesteld omdat mijn vrouw Ada niet lang
meer zou leven, inmiddels ligt zij op onze mooie begraafplaats
midden in ons dorp waarvoor ik graag wil blijven zorgen. •

Mijn naam is Mike van der Neut. Ik
ben zesentwintig jaar oud en de
afgelopen vier al lid geweest van
de Dorpsraad Heerjansdam.
De afgelopen vier jaar heb ik mijzelf met veel plezier in kunnen
zetten voor een sterk Heerjansdam. Samen met de huidige
leden hebben we veel projecten
succesvol
kunnen
afronden,
zoals het aanlichten van de kerk,
lampjes in de bomen en het
Mike van der Neut
vervangen van kapotte bankjes.
Daarnaast hebben we perfecte
verbindingen met de fracties van
de gemeenteraad kunnen leggen.
Samenwerking door overleg en vertrouwen, met wederzijds
respect. De komende vier jaar wil ik graag met jullie
Heerjansdam nog sterker maken. Naast het uitvoeren van
zichtbare projecten wil ik graag focussen op het behoud van
voorzieningen en optimaliseren van de leefomgeving. Er zijn
namelijk nog zoveel dingen die kunnen en moeten verbeteren.
Denk hierbij aan de groenvoorzieningen, het creëren van
een perfect ondernemersklimaat en het behouden van onze
dorpse saamhorigheid. Wij leven in een uniek groen dorp in de
zo drukke randstad. Graag stel ik mijzelf hierbij herkiesbaar. Ik
zal mijzelf de komende vier jaar weer maximaal gaan inzetten
voor Heerjansdam! •
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Wat is de dorpsraad?
De dorpsraad Heerjansdam is een groep van zeven
personen die probeert de belangen van Heerjansdam zo
goed mogelijk te behartigen. Daarbij zijn het behoud van
de eigen identiteit en het dorpse karakter belangrijke
onderwerpen. Hiervoor hebben zij adviserende en besluitvormende bevoegdheden gekregen. De dorpsraad
is een spreekbuis voor wensen en meningen uit de kern
Heerjansdam.

U kunt 21 maart 2018 uw stem uitbrengen op de
kandidaat die u graag de komende vier jaar in de
dorpsraad wilt zien. In deze folder stellen de kandidaten
zich aan u voor en vertellen ze waarom zij in de
dorpsraad zitting willen nemen. Informatie die u kunt
gebruiken bij uw keuze uit de kandidaten.

Wie zijn beschikbaar?
Kandidatenlijst

De burgemeester van de
gemeente Zwijndrecht maakt
bekend dat de volgende personen
zich kandidaat hebben gesteld
voor de verkiezingen van de
leden van de Dorpsraad in
Heerjansdam op 21 maart 2018:

Dhr. Bernard Wolters
De Manning 10
Dhr. Dirk Eijk
Johannes Postlaan 40

Bart Hage

Dhr. Peter den Turk

Ik ben Bart Hage, 66 jaar en ik woon al ruim meer dan 20 jaar
met veel plezier in Heerjansdam, ook al is er veel veranderd de
afgelopen jaren. Ik heb mijn hele leven met kinderen gewerkt
voor een betere toekomst en samenleving. Momenteel geef ik
zelfverdediging- en weerbaarheidslessen aan de jeugd in het
jeugdhonk aan de Molenwei.
Graag wil ik deel uit maken van de dorpsraad om in Heerjansdam
een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de omgang met
jongeren en de verschillende sociale culturen. Om een oplossing
te bedenken voor de problemen die zich hierbij aandienen. Het
belangrijkste vind ik dat bewoners zich veilig moeten kunnen
voelen in hun leefomgeving.
Door mijn jarenlange ervaring met jongeren (in het verenigingsleven) hoop ik hier goede raad in te kunnen geven en hun een
stukje discipline mee te geven. •

Hoge Nes 16
Tussen 2015 en 2018 mocht ik toetreden tot de dorpsraad 20142018. Ik sloot me aan bij de commissie ‘Centrum en het onderhouden
van contacten met (plaatselijke) ondernemers’. Zo leerde ik de
mores van de dorpsraad kennen. Samen met collega Van der Neut
zocht ik alle Zwijndrechtse raadsfracties op voor overleg. Er volgde
een periode van betrokken raken bij de actuele vraagstukken van
de dorpsgenoten. Een voorbeeld daarvan is het aanlichten van de
dorpskerk. Na het overlijden van voorzitter Jan Kruisinga gevolgd
door het noodgedwongen afscheid van Femke Prenen heb ik de
laatste anderhalf jaar de voorzittershamer gehanteerd.

Dhr. Hans Rodenburg
Sportlaan 37
Mw. Cisca Kokkelink
De Hoef 16
Dhr. Peter de Jong
Lisdodde 22
Dhr. Sjaak Camphens
Develsluis 34

Bernard Wolters

Dhr. Johan Meulman
Dorpsstraat 165
Dhr. Wim van Vugt
De Hoef 50

Als manier van communiceren met burgemeester en wethouders
van Zwijndrecht staat overleggen over hoe het unieke karakter van
dit dorp zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen het dichtst bij mij.
Ik streef er voor u naar de voordelen van een dorpse gemeenschap
voor de bewoners te bewaren, terwijl dat voor gemeentelijke
besturing niet per se anders hoeft te zijn, dan het besturen van
andere wijken van Zwijndrecht.
Ik zie graag dat de dorpsraad de komende vier jaar de onderlinge
banden in het dorp verder verstevigt, door met zoveel mogelijk
partijen in gesprek te komen of te blijven. En daarbij te werken
aan integratie van jong & oud en alles daartussenin. Op die
manier kunnen we bereiken dat de sociale binding (cohesie), die
zo kenmerkend is voor dit dorp, behouden blijft of nog verder kan
worden uitgebouwd. •

Dhr Mike van der Neut
Dorpsstraat 87A
Dhr. Bart Hage
Johannes Postlaan 25
Dhr. Sander Figee
Molenweg 36

Er hebben zich geen kandidaten
aangemeld die niet voldeden
aan de voorwaarden die
gelden om zich kandidaat te
stellen voor de verkiezingen
van de leden van de
Dorpsraad Heerjansdam op
21 maart 2018.

Cisca Kokkelink

Even voorstellen... Ik ben Cisca Kokkelink, geboren in Dordrecht en
samen met mijn zoon Dex van 7 jaar woonachtig in Heerjansdam.
Opgegroeid in Barendrecht en korte tijd in Rotterdam gewoond,
totdat ik in 2012 besloot in Heerjansdam te komen wonen en ik
ben nog elke dag blij met dat besluit!
Wat genieten we van deze heerlijke dorpse gemeente. Wat ik
bijzonder vind is dat mijn oma hier vroeger vandaan kwam, dus
voor mijn gevoel maak ik de cirkel weer rond. Samen met mijn
moeder en zus heb ik een kapsalon in Barendrecht en doe ik mijn
werk met veel plezier. Naast mijn werk geniet ik in mijn vrije tijd
van onze beestenboel. Ons gezin bestaat naast ons tweetjes uit
een hond, 3 katten, 2 konijnen en 2 cavia’s. Ik ga graag naar de
film, lekker uit eten of naar de sauna om te ontspannen.
Wat zou ik voor de Dorpsraad kunnen betekenen? Heel veel hoop
ik! Ik kan slecht tegen onrecht en vecht voor waar ik in geloof.
Op het gebied van bijvoorbeeld verkeersveiligheid rondom school
heb ik samen met de school al vaak gesprekken gevoerd met de
gemeente om dit te optimaliseren.
Ik denk dat ik een verschil zou kunnen maken door mijn doorzettingsvermogen. Als ik ergens voor ga dan bijt ik me erin vast
en laat ik niet zomaar los. Ik hoop dat dit een karaktereigenschap
is waardoor ik een goede aanvulling zal zijn voor de Dorpsraad. •

Ruim 24 jaar geleden kwam ik in
Heerjansdam wonen. Toen nog
een zelfstandige gemeente. Na
de ‘fusie’ met Zwijndrecht, was
ik blij dat een dorpsraad werd
ingesteld om de belangen van
Heerjansdam te behartigen. Ik
heb bijna anderhalf jaar deel
uitgemaakt van de dorpsraad.
Graag wil ik dit verlengen, maar
de keuze is aan de kiezer.
Mijn prioriteit, maar ook van de
Peter den Turk
dorpsraad, ligt bij:
- een fijne woon- en
leefomgeving,
- een groene oase in de
Randstad,
- openbaar vervoer naar Barendrecht en Zwijndrecht
- recreatie voor de inwoners,
- een goed sport- en verenigingsklimaat.
Aan de inwoners van Heerjansdam: laat uw stem gelden,
ga op 21 maart een stem uitbrengen voor de gemeenteraad
en voor de dorpsraad. •

Na enkele jaren in het buitenland
gewoond en gewerkt te hebben
zijn wij als gezin 30 jaar geleden
neergestreken in Heerjansdam.
Dit na een tip van een oudcollega die hier vandaan kwam.
En we hebben hier nooit enige
spijt van gehad. En omdat het
dorp ons zeer aan het hart
gaat wil ik mij graag kandidaat
stellen voor de dorpsraad. Na
een druk arbeidsverleden is er
nu (enigszins) ruimte ontstaan
om ook wat terug te doen voor
het dorp en zijn bewoners.

Ik ben Hans Rodenburg, 65 jaar en ik
woon sinds 2000 in Heerjansdam.
Ik heb ruim 44 jaar bij de overheid
gewerkt waarvan de laatste 20 jaar
als manager bij de Belastingdienst
en als mediator, coach en vooral
bestuurder bij de Rechtspraak. Ik
ben sinds 2016 met pensioen. Zo nu
en dan werk ik nog als consultant.
Ik knutsel graag, ook aan mijn Daf
66 Marathon, probeer klarinet te
spelen en doe wat vrijwilligerswerk.
Hans Rodenburg
Ik ben geboren en opgegroeid
in Hillegersberg; toen nog een
deelgemeente van “grote broer”
Rotterdam. Hillegersberg kent nog steeds veel gelijkenis met
Heerjansdam. De verenigingszin is hoog en de sociale hechting
en controle is groot. De afstand tot het formele bestuur wordt
hier door de Dorpsraad goed ondervangen; dat blijkt al jaren. Ik
vind het behouden van de bestaande voordelen van Heerjansdam
en het fungeren als scharnierpunt tussen Heerjansdam en het
bestuur in Zwijndrecht, belangrijke taken van de Dorpsraad. Ik zou
graag deel willen uitmaken van de nieuwe Dorpsraad. Bij voorkeur
als voorzitter omdat die rol het beste aansluit op mijn ambitie en
ervaring. Ik vind het belangrijk dat de nieuwe Dorpsraad het werk
van de vorige afmaakt en de volgende onderwerpen bij de kop pakt:
1. De toenemende overlast qua zicht en geluid, voor zowel mens als
dier van Kijfhoek en van de HSL.
2. Een grondige herinrichting van de Sportlaan zodat de
verkeersveiligheid en leefbaarheid - van de vele kinderen en
ouderen die er gebruik van maken - sterk wordt verhoogd en de
trillingshinder en –schade voor de omwonenden wordt beperkt.
3. Met het huidige Jeugdhonk als vertrekpunt zou de jeugd moeten
aangeven waar zij behoefte aan hebben. Verveling en overlast
worden dan vanzelf minder.
4. Het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen is in
Heerjansdam nog beperkt. Mogelijk kan Heerjansdam hiervoor
als “proeftuin” van Zwijndrecht optreden, zodat de gehele
gemeente zich tot Duurzame Gemeente kan ontwikkelen. Voor
windmolens op land en zeker op “ons” land is volgens mij geen
noodzaak, ruimte noch draagvlak aanwezig.

Ik ben in 1956 geboren, ben
getrouwd en wij hebben twee
volwassen jongens.
Ik woon al jaren met veel plezier
in ons mooie Heerjansdam.
Naast mijn baan, ben ik al ruim
35 jaar lid van de vrijwillige
brandweer Heerjansdam, en
ook onze jongens zijn lid van de
vrijwillige brandweer geworden.
Als vrijwillige brandweerman
ben je beschikbaar voor de
Peter de Jong
gemeenschap en vooral voor de
inwoners van Heerjansdam. Het
motto van de brandweer:
“HET IS VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND”

•

Johan Meulman

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar bestemmingsplannen, infrastructurele plannen, (nieuw)bouwprojecten
en verkeersveiligheid. Ik denk dat de dorpsraad een goed
platform is om vroegtijdig met de gemeente Zwijndrecht in
overleg te zijn. Ik hoop dat er veel kandidaten zich hebben
aangemeld voor de nieuwe dorpsraad, zodat u als bewoner
een weloverwogen keus kunt maken voor een goede
vertegenwoordiging van het mooie dorp Heerjansdam. •

Ik stel me kandidaat als vrijwilliger voor de dorpsraad
en daarmee stel ik me beschikbaar voor de inwoners
van Heerjansdam. Voor een dorp als Heerjansdam is het
belangrijk dat we kunnen genieten van een mooie omgeving
en natuur om ons heen. Een groen dorp is belangrijk om er
fijn te kunnen wonen maar er ook veilig te kunnen leven.
Wat mij aanspreekt is de eigen identiteit en het eigen
karakter van ons dorp. Als kandidaat voor de dorpsraad wil
ik meedenken en adviseren over zaken die Heerjansdam en
zijn inwoners aangaan voor zowel jong als oud. •

