Jaarverslag 2021
Dorpsvereniging De Coorndijk
Januari en februari
Door de coronamaatregelen hebben we in januari en februari niet kunnen vergaderen.
Bert Groeneweg is onze nieuwe penningmeester geworden.
We hebben een bijdrage gegeven aan IJsclub de Noorman voor een middag gratis limonade, toen er
in februari een paar dagen geschaatst kon worden.
Maart
Op 1-3-2021 hebben we weer kunnen vergaderen.
De contributie wordt verhoogd naar € 2,50 per gezinslid
Leden worden aangeschreven om contributie te betalen.
Dhr. Andre Elsenaar van de gemeente heeft laten weten dat er een brief naar de bewoners is
gestuurd i.v.m. verkeer Molendijk.
Er wordt een bankje geplaatst bij de Leenheerengorzenpolder.
We kregen het trieste nieuws dat ons gewaardeerd bestuurslid Wim v Eijk plotseling is overleden.
April-Mei
Brief ontvangen van de gemeente dat € 5030,00 subsidie is toegezegd.
Donatie ontvangen voor de koffiegroep van € 250,-Ronald huis heeft de plantenbakken op het kerkplein en op de Molendijk weer gevuld met plantjes.
Henk Groeneveld heeft gevraagd of er iemand van dorpsvereniging zijn voorzitterschap bij de
klankbordgroep van de Leenheerenpolder wil overnemen. Dit wordt door de bestuursleden
afgewezen.
Jaarrekening en jaarverslag per mail naar de leden gestuurd, omdat er door de corona maatregelen
geen algemene leden jaarvergadering gehouden kan worden.
Jolenta v.d. Sijde heeft zich aangemeld; zij wil zich inzetten voor de dorpsvereniging.
Voorzitter Bas Schelling heeft een bijeenkomst bijgewoond van een aantal boeren over netwerk
duurzame energie.
De Werkgroep Wonen Goudswaard heeft een brief gestuurd aan de gemeente over de te bouwen
woningen in Goudswaard Oost.
Antwoord gemeente: De stukken zijn naar ontwikkelaars gestuurd voor het indienen van een plan.
Dit is een formele procedure die op 1 oktober 2021 is afgerond.
Juni-Juli
Het bestuur gaat akkoord dat Judith Prins namens de dorpsvereniging gaat participeren in de groep
Behoud Hoeksche Waard als Polderlandschap, aangaande de verkeersproblematiek
Zwartsluisje/Molendijk.
Er is contact geweest met de IJsclub over hoe de dorpsvereniging kan bijdragen in activiteiten.
Bericht ontvangen van de gemeente dat Natuurmonumenten de aanbesteding voor de
Leenheerenpolder heeft gewonnen.

Op 8-7-2021 werd er een digitale participatie avond voor Goudswaard belegd door de gemeente om
mee te denken over de ontsluiting Hoekschewaard Zuidwest.
Augustus
Begin augustus bericht ontvangen van de gemeente, dat het verslag van de digitale bijeenkomst over
ontsluiting Hoekschewaard Zuidwest op de website van de gemeente staat.
Dhr. Bob Baijens meldt dat er overleg is geweest met enkele vertegenwoordigers van de Molendijk.
Men is bezorgd over de toename van verkeer en trilling overlast voor de oude panden.
Er worden nu enkele varianten voorbereid die aan de bewoners worden voorgelegd.
Dhr. Baijens heeft telf. contact gehad met onze voorzitter over verkeersproblematiek Molendijk.
De meningen en opvattingen bij de bestuursleden zijn verdeeld, daardoor is het niet mogelijk om
vanuit de dorpsvereniging een unaniem standpunt te geven. Mede omdat er nog veel onduidelijk is.
Bewoners van de Dorpsstraat, maar ook de agrarische sector moeten er ook bij betrokken worden.
Voorzitter Bas schelling en bestuurslid Henk Melissant hebben een gesprek gehad met aantal boeren
om te praten over HW duurzaam. Er wordt gedacht aan een zonnepark en kleine windmolens.
Waarin ook de burgers kunnen participeren. Maar er zijn nog vele hobbels te nemen; o.a. de afvoer
van stroom. Het afvoerkanaal ligt onder de windmolens. Dan zijn er ook nog de weidevogels en de
veengrond.
De wijkagent gaat weg evenals de prikpost.
September
De avonddriedaagse waar een aantal bestuursleden en leden van de IJsclub de Noorman veel werk in
hadden gestoken om deze op 1-2-3 september te laten plaats vinden, kon geen doorgang vinden
omdat de aanvraag voor de vergunning door de gemeente is afgewezen, wegens te late aanvraag en
coronamaatregelen.
Voorzitter Bas Schelling geeft in een mail aan, naar de bestuursleden dat hij heeft besloten om per
1-1-2022 zijn functie als voorzitter neer te willen leggen. Dit is aanleiding voor secretaris Tonny
Roodbol om ook na 13 jaar haar functie op 1-1-2022 neer te leggen, evenals bestuurslid Leen
Voorwinden. Het is tijd voor een jongere generatie.
De tweede participatie avond m.b.t. de ontsluiting van de Leenheerenpolder heeft nogal wat
reacties van bewoners los gemaakt. Er zijn verschillende actiegroepen opgericht. Omdat er ook
kritiek is op de dorpsvereniging heeft de voorzitter op aandringen bestuursleden een interview
gegeven aan het AD.
Oktober
Na bericht in de Polderpraat hebben Wouter Spruijt, Marja Kooman en Denny Huijsers zich
aangemeld om vergaderingen bij te wonen, om inzicht te krijgen van waar de dorpsvereniging zich
zoal mee bezig houdt. De kandidaten moeten wel inzicht hebben en zich verdiepen in de materie van
de diverse onderwerpen.
Volgens de statuten moet het bestuur bestaan uit ten minste 5 en maximaal 10 leden.
Er zijn nu 4 bestuursfuncties te vervullen, voorzitter, secretaris en 2 bestuursleden. Hopelijk kan er in
april 2022 een algemene leden vergadering gehouden worden, zodat de leden kunnen stemmen over
de kandidaat bestuursleden.
Omdat de vergadergroep te groot wordt voor de Coop kantine, wordt er aan de tennisvereniging
gevraagd of we daar mogen vergaderen tegen vergoeding.
Op 16 oktober is het gelukt om een tuintjesmarkt te organiseren.
De sinterklaas intocht wordt besproken
Violieke v Eijk, Andrea de Graaf, Jolenta v.d. Sijde en Johan Louwen willen een avond organiseren
waarin alle verenigingen van Goudswaard worden uitgenodigd om zich weer zichtbaar te maken, en
wat de dorpsvereniging hierin kan betekenen, daar overal het ledental achteruit gaat.

November
Op 1-11-2021 hebben een aantal bestuursleden een gesprek gehad met Laura Hazewindus en
Suzanne Visser van de gemeente Hoeksche Waard.
Op 8-11-2022 was er een digitale bijeenkomst van De Langen & van de Berg over de nieuwbouwwijk
Goudswaard-Oost. Ook dit zorgde voor veel commotie. Vooral over de prijs van de woningen en dat
er te weinig rekening wordt gehouden met de behoefte van de bewoners naar het soort woningen.
1-11-2021 Ilja Kamphuis vraagt of er bewoners zijn die zitting willen nemen in het bestuur van de
op te richten stichting Gebiedsfonds Windpark Spui. Om de collectieve fysieke leefbaarheid, de
natuur, het landschap en/of energiebesparing van en in de omgeving van dorpskernen NieuwBeijerland, Piershil, Goudswaard, Simonshaven en Hekelingen en de beleving voor inwoners in dat
gebied op een duurzame manier te versterken. Henk Melissant heeft zich hiervoor tijdelijk
aangemeld.
Er komt een voorstel van de gemeente met betrekking tot de Molendijk, zodra er een uitwerking op
tekening is, wordt die aan de bewoners voorgelegd.
December
Ondanks de corona beperkingen, was de Sinterklaas intocht een succes, mede door alle vrijwilligers
die zich hier belangeloos voor hadden ingezet.
De gemeente brengt ons op de hoogte van een plantdag op 20-12-2021 van inheemse struiken, die
op verschillende plekken geplant gaan worden.
Per 1-1-2022 draagt de gemeente het beheer van de gemeente panden over aan Bres Accommodatie
(onze Gymzaal).
Erfgoed Historisch Haringvliet, heeft voornemens met enkele thematafels van start te gaan, om
ideeën te spuien over projecten zoals fort Buitensluis en eendenkooi nabij Cromstrijen. Wil graag
mensen erbij uit deze contreien om projecten te ontwikkelen.
Doordat er niet vergaderd kan worden en digitaal geen optie is, kunnen de voorzitter en secretaris
hun taken nog niet overdragen. Zodra dit mogelijk is willen zij dit in een eerstvolgende vergadering
doen, maar blijven voorlopig nog even demissionair in hun huidige functie.

Tonny Roodbol

