
Bouw in volle gang

Het zal u niet ontgaan zijn: in hartje 
Heerjansdam zijn ze flink aan het 
werk. Op de plek van het voormalig 
Rabobank-kantoor en de woning van 
de familie Van Driel is de bouw van het 
Centrumplan in volle gang. Nog even 
en de acht driekamerappartementen, 
winkelruimte en pinautomaat zijn 
klaar om in gebruik te nemen.

De bouwuitvoering verloopt, nadat de 
bestaande bouwdelen zijn gesloopt 
en enige asbesthoudende stoffen zijn 
verwijderd, volgens planning. De prog-
nose is dat het geheel begin maart 2016 
wordt opgeleverd.

Met de bouw van het complex, op de 
hoek van de Kromme Nering en de 
Nijverheidsstraat, wil de woningbouw-
vereniging bijdragen aan het verbete-
ren van de bebouwde kom rondom de 
kerk. Naast de appartementen komt er 
daarom ook een winkel in het gebouw. 

Deze zal geëxploiteerd worden door de 
familie Klootwijk van de Spar. Heerjans-
dammers kunnen er straks terecht voor 
drogisterij-artikelen, lectuur, cadeau-
artikelen, speelgoed en huishoudelijke 
producten. 

Wilt u meer weten over de appartemen-
ten? Neem dan contact op met de
woningbouwvereniging.
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De vakanties liggen inmiddels weer achter ons. Hopelijk heeft 
iedereen kunnen genieten van een mooie reis, het mooie weer, 
de rust en al het goede wat Heerjansdam te bieden heeft. 
Het Dorpsfeest, het Beachvolleybal-toernooi, de openwater 
zwemwedstrijd en het feest van de 70e verjaardag van vv 
Heerjansdam waren goedbezochte en gezellige evenementen. 
De bezoekersaantallen op de mooie zomerdagen bewijzen ie-
der jaar weer het gelijk van het huidige en toenmalige bestuur 
van het Waal- en Weidebad om het bad open te houden. 

Voorwoord I Ontmoeting

Ook achter de schermen hebben wij 
niet stilgezeten. Met Aafje, de SWOZ en 
Stichting Welzijn Senioren Heerjansdam 
(SWSH) is een ambitieus programma voor 
ontmoeting en activiteiten voor de di-
verse ruimten in het Woonzorgcentrum 
samengesteld. U vindt dit programma op 
de aparte flyer, die bij deze nieuwsbrief zit. 
Ontmoeting is het sleutelwoord. Een echte 
meerwaarde van het gebouw voor bewo-
ners en Heerjansdammers. Alle bestaande 

Waar normaal gesproken de bouw gedu-
rende de zomerweken drie weken plat 
gaat, heeft u kunnen zien dat er zowel bij 
het Woonzorgcentrum als het Centrum-
plan gewoon is doorgewerkt. Beide pro-
jecten liggen dan ook prima op schema. 
De verwachting is nog steeds dat voor het 
eind van het jaar het Woonzorgcentrum 
wordt opgeleverd en in maart 2016 het 
Centrumplan. 

WoningbouwverenigingWoningbouwvereniging
h e e r j a n s d a m

SWOZ- en SWSH-activiteiten, die nu plaats-
vinden in de portocabins, verhuizen naar 
het nieuwe gebouw. Daarnaast worden er 
nieuwe activiteiten toegevoegd en staan 
zowel de SWOZ als de SWSH open voor uw 
ideeën over nieuwe activiteiten. Heeft u 
een idee? Dan nodigen wij u graag uit dit 
kenbaar te maken op het kantoor van de 
woningbouwvereniging of bij de SWOZ of 
de SWSH. 

Voor iedereen die belangstelling heeft in 
een appartement, organiseren we op 10 
en 17 oktober twee open dagen waarbij 
een bezoek aan het gebouw kan worden 
gebracht. Ook zal er een modelapparte-
ment worden ingericht, zodat u een goed 
beeld heeft van de mogelijkheden die de 
appartementen bieden. Meer hierover 
leest u in de flyer, die bij deze nieuwsbrief 
zit. Middels deze flyer willen wij u weer 
helemaal bijpraten over de voortgang van 
het Woonzorgcentrum en alles wat daar 
omheen hangt.

Verder in deze uitgave meer informa-
tie over Woonkeus. In een interview legt 
Cor van Verk, coördinator bij Woonkeus 
Drechtsteden, uit wat de voordelen van de 
overstap zijn en hoe u in aanmerking komt 
voor een woning. Verder vrolijke beelden 
van een geslaagd Dorpsfeest en van trotse 
winnaars van de jubileumshirts. 

Veel leesplezier! 
Gerben Stolk - voorzitter



Het Dorpsplein stond op zaterdag 4 juli 
volledig op zijn kop. Het tropische weer, 
de vrolijke dansoptredens van de kinde-
ren van de KJS en de Rank en een knal-
lende performance van coverband Groove 
Line zorgden voor wederom een zeer 
geslaagde editie van het Dorpsfeest. Wij 
willen iedereen langs deze weg bedanken 
voor het komen en daarmee het bijdragen 
aan deze heerlijke avond! 

Eén groot (Dorps)feest!



De stichting Woonkeus Drechtsteden 
is een onafhankelijke organisatie die 
vijftien jaar geleden is opgericht om in 
opdracht van woningcorporaties de so-
ciale huurwoningen in de Drechtsteden 
te verdelen. De stichting werkt onder 
andere voor woningcorporaties Woon-
kracht10 uit Zwijndrecht en Woonbron 
uit Dordrecht. En sinds afgelopen jaar 
dus ook voor de Woningbouwvereniging 
Heerjansdam.

Strenge eisen
Een keus die nogal wat stof deed op-
waaien: niet iedereen was er blij mee. 
Toch was het een weloverwogen keus. 
Door de verhuur van woningen voortaan 
door Woonkeus te laten verzorgen gaat 
de woningbouwvereniging mee in de 
tijd. ‘De regels en wetgeving rondom het 
verhuren van woningen veranderen vaak 
en worden steeds strenger,’ legt Cor uit. 
‘Dat is voor een relatief kleine woning-
bouwvereniging niet meer bij te houden. 
Om toch aan de strenge eisen te kunnen 
voldoen, is aansluiten bij Woonkeus een 
goede stap. Het is ons werk. Wij zijn da-
gelijks met de wet- en regelgeving bezig 
en altijd volledig op de hoogte. Je wilt als 
woningbouwvereniging niet het risico 
lopen dat je door Den Haag een boete 
opgelegd krijgt, omdat je je niet aan de 
regels houdt. Wij helpen daarbij.’

Optisch bedrog
De weerstand van huurders zat vooral in de 
angst dat de regels zouden veranderen en 
dat de kansen die Heerjansdammers had-
den om een huis te kunnen bemachtigen, 
daardoor af zouden nemen. Maar dat is op-
tisch bedrog, legt Cor uit: ‘De regels zijn niet 
veranderd. Iedereen, uit het hele land, mag 
reageren op een woning in Heerjansdam. 
Het feit dat er nu meer mensen reageren, 
komt puur voort uit het feit dat het beter 
bekend is als er een woning vrijkomt. Voor-
heen wisten bijna alleen Heerjansdammers 
dit. Maar nu kan iedereen uit de Drechtste-
den (en feitelijk uit heel Nederland) reage-
ren op een woning in Heerjansdam. Dat 
kon altijd al, alleen dan moet je wel weten 
dat er iets vrij komt. Dat is wat er veranderd 
is. Hierdoor lijkt het misschien alsof Heer-
jansdammers benadeeld worden. Maar 
eigenlijk moet je het omdraaien: Heerjans-
dammers zijn jarenlang in het voordeel ge-
weest terwijl dat eigenlijk niet volgens de 
regels was. Met het risico op een boete dus. 
Dat is nu niet meer het geval.’

Huurtrends
Naast het bemiddelen tussen woningzoe-
kenden en beschikbare woningen, heeft 
Woonkeus nog een belangrijke taak: het 
signaleren en doorgeven van trends in 
de huursector. Cor: ‘We hebben gege-
vens over alle sociale huurwoningen in 
de Drechtsteden, dus dat geeft een goed 

beeld. Een trend die we nu zien, is dat 
tweekamerwoningen en kleine drieka-
merwoningen minder populair zijn. Die 
huizen staan vaak lang leeg. Huurders zoe-
ken tegenwoordig toch naar meer ruimte. 
Ook zie je dat, net als in de koopsector, de 
vraag weer toeneemt. Het aanbod is door 
de crisis minder geworden, dus zie je dat er 
weer mensen reageren als er een huis vrij 
komt. In 2008 kwamen er zo’n 150 reacties 
op een huis, terwijl dat in 2013 nog maar 
rond de 65 lag. Inmiddels zitten we alweer 
op 115 reacties per huis. Dat is belangrijke 
informatie, waar corporaties dan weer op 
in kunnen spelen.’

Aansluiten bij Woonkeus: een weloverwogen stap
Het was een grote verandering: de stap die de woningbouwvereniging in december 
2014 maakte naar de stichting Woonkeus Drechtsteden voor het aanbieden/verde-
len van de huurwoningen. Wat is Woonkeus nu eigenlijk en wat zijn de voordelen van 
de overstap? Coördinator Cor van Verk legt het uit.

Inschrijven Woonzorgcentrum
Ook de inschrijving voor het Woon-
zorgcentrum gaat via Woonkeus. 
Belangstellenden doen er goed 
aan om nu alvast in te schrijven als 
woningzoekende. Cor: ‘Ook al weet 
iemand nog niet zeker of hij/zij 
naar het Woonzorgcentrum wil, als 
je al ingeschreven staat als woning-
zoekende, begin je alvast met het 
sparen van punten. Ook Heerjans-
dammers die al in een huurwoning 
wonen, doen er verstandig aan zich 
alvast in te schrijven als woning-
zoekenden. Op het moment dat ie-
mand dan toch naar het Woonzorg-
centrum wil, zijn er in ieder geval 
alvast punten opgespaard.’ 

Inschrijven bij Woonkeus kan via de 
website: www.woonkeus.nl

Coördinator Cor van Verk
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Het is al even geleden, maar wat zagen 
ze er mooi uit: de jubileumshirts ter ere 
van het 70-jarig bestaan van vv Heer-
jansdam. Om het jubileum mee te vie-
ren, kocht de woningbouwvereniging 
vijftien shirts om te verloten onder haar 
huurders. De gelukkige winnaars kre-
gen een week voor de jubileumdag, op 
zaterdag 20 juni, hun shirt uitgereikt en 
waren er allemaal erg blij mee!

Waar o waar?

Winnaars jubileumshirts

Vijf van de vijftien 
gelukkige winnaars!

Boven vlnr: Maria Pauwels, 
Chris Groeneweg

Onder vlnr: Chris Goud, Guus 
Havenaar, Kay Groeneveld

Een goed slot is het halve werk ...

Hoe goed kent u Heerjans-
dam? De fotograaf trok er 
weer op uit om op zoek te 
gaan naar een fotogeniek 
plekje. 

Waar in het dorp heeft hij 
deze foto genomen? 

Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Onder de 
goede inzendingen verloten wij drie waardebon-
nen van Heerjansdamse ondernemers. Lever uw 
antwoord in of stop het buiten kantooruren in de 
brievenbus. Inzenden per e-mail kan natuurlijk 
ook. Succes! 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


