
 
 

Geachte Raadsleden, geacht college, 
 
Dorpsvereniging Filopopers heet u van harte welkom in dorpshuis de Swaensvoet.  
 
Wij denken graag mee over het wel en wee van ons dorp. Net zoals wij van u die enorme 
betrokkenheid zien. Daarom begrijpen we niet goed waarom we elkaar niet verstaan. Eerder 
stormde de duurzaamheidswethouder hier ook al onaangekondigd binnen om het dorp 
volledig van het gas af te sluiten, terwijl een groot deel van het dorp en omliggende dorpen 
nog aan de beademing liggen, bij te komen van een industrieel windturbinepark, wat hun 
tegen wil en dank is opgedrongen en waarbij burgers rechteloos de overlast moeten 
ondergaan, zoals u zult horen vanavond. 
 
Nu weer komt u onaangekondigd hier een beeld vormen. Wij spraken onze dorpswethouder 
Steen daar al op aan, maar het gebeurt gewoon weer. Hoe ingewikkeld kan het zijn om 
enkele weken vooraf even een berichtje aan een dorpsvereniging te sturen als het om 
algemene gemeentelijke activiteiten gaat? Uw slogan was toch juist dorpsgericht werken? 
Waarom voelt het dan niet zo? Dus casus 1, wilt u ons alstublieft goed op de hoogte houden! 
En dan casus 2 – ons dorpshuis!      
 
Januari 2018 berichtte gemeenteraad Korendijk unaniem ingestemd te hebben met de 
investering van 1,6 miljoen euro voor de renovatie van het dorpshuis de Swaensvoet.  
 
Wethouder Boogaard toonde enorme inspanning om toen alle partijen bij elkaar te krijgen. 
Het lukt hem zelfs om de bibliotheek in het nieuwe multifunctionele dorpshuis te krijgen. De 
wensenlijst kon ingevuld worden en het finale plan lag op tafel. Nu nog even door de 
aanbesteding en huppakee bouwen maar… Maar het werd stil. Wat later bleek, was dat de 
bouwprijzen zo de pan uitrezen dat de gestelde budgetten overschreden zouden worden. 
Naar luid, zou nieuwbouw toen zelf net zo duur zijn als renovatie.  
 
11 februari 2019 kregen de gebruikers van het dorpshuis een melding van de nieuwe 
gemeente dat de plannen met betrekking tot de Swaensvoet ongewijzigd zijn. Maar een 
tijdspad werd in dit schrijven niet bekend gemaakt.  
 
14 maart jl.  kregen we tijdens een kennismakingsbijeenkomst met dorpswethouder Steen te 
horen:  “Maakt u zich geen zorgen er ligt 900.000 euro op de plank gereserveerd voor deze 
renovatie.” Na deze bijeenkomst werd er 26 maart nog een mail gestuurd aan alle 
gebruikers. Hierin werd wederom geen tijdspad aangegeven voor de renovatie.  
 
Weer werd het stil, waarop wij als dorpsvereniging op 28 mei een mail stuurde aan 
wethouder Boogaard, in kopie onze dorpswethouder Steen en de ideeënmakelaar mevrouw 
Hazewindus. De strekking van dat bericht: “Het duurt te lang!” En vroegen de wethouder 
verder: 
  



 
 

1. We zouden graag een constructief plan van aanpak zien om te zorgen dat er zo snel 
mogelijk weer een up-to-date dorpshuis en sporthal staat!  

2. Is het mogelijk hier een versnelling in aan te brengen?  
3. Kunnen we gezamenlijk een eindpunt met een opleverdatum vaststellen?  

 
Wat denkt u? Tot op de dag van vandaag geen antwoord. Zelfs geen ontvangstbevestiging. 
Daarom deze inspraak. Wellicht hebben wij een verkeerd beeld van het dorpsgericht werken 
en moeten wij wennen aan een ander normaal. In Oud-Beijerland zien we het geld tegen de 
kade op klotsen en het éne naar het ander project gerealiseerd worden. Hoe kan dat nou? 
Met welke maat wordt er gemeten? 
 
Afgelopen maandag kregen wij de Perspectiefnota ter inzage. Wij hadden daar toch wel een 
aantekening verwacht voor de renovatie van de Swaensvoet. Maar wat bleek, geen 
reservering gevonden. U wel?  
 
Buiten de eerder genoemde vragen 1 t/m 3, hebben we dan nog  aanvullende vragen;  
 

4. Kunt u uitleggen waarom er een gat zit tussen de eerder door de gemeente Korendijk 
gefiatteerde 1,6 miljoen euro en de nu gereserveerde 900 duizend euro door de 
gemeente Hoeksche Waard? 

5. Kunt u uitleggen wat er met die 700 duizend euro is gebeurt?  
6. Tijdens de aanbestedingsperiode in 2018 zijn er offertes van bouwbedrijven 

ontvangen. Hoeveel meer kostte de renovatie dan die 1,6 miljoen euro? 
7. Klopt het dat bij vervanging van afgekeurde sport attributen in de gymzaal, 

verenigingen extra moeten betalen als zij gebruik maken van de nieuw geplaatste 
attributen? 

8. Klopt het dat verenigingen gekort worden op hun subsidie als ze gespaard hebben 
voor nieuwe attributen die bedoeld waren voor de gerenoveerde sporthal, die in 
december 2018 dus opgeleverd had moeten zijn?     

9. Kunt u uitleggen waarom een reservering voor de renovatie van de Swaensvoet niet 
is opgenomen in perspectiefnota? 

 
De Nieuw-Beijerlanders, vrijwilligers en professionals verdienen een dorpshuis om weer 
trots op te kunnen zijn, waar ze graag verblijven in een veilige omgeving waar ook rekening 
wordt gehouden met klimaatbeheersing, met een airco functie, toch? Gaat u het de 
wethouder vragen! Wij kregen geen antwoord. Met dank voor uw aandacht.  
 
Mark Speldenbrink 
vicevoorzitter  
Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland 
www.filopopers.nl 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 


