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De Dorpsraad Zwartewaal in 2021 
 

Beste dorpsgenoten, 

 
Ook 2021 is een jaar geworden waarin we allen weer op enigerlei  wijze met het Corona-virus  geconfronteerd 
werden. Zo ook de Dorpsraad Zwartewaal. 
Voor 24 november van dit jaar had het bestuur een openbare Algemene vergadering in De Gaffelaar gepland.  Om 
u daar te kunnen vertellen waar wij ons dit jaar mee bezig hebben gehouden en wat de toekomstige ontwikkelingen 
in en om het dorp zijn. Helaas hebben we in goed overleg met De Gaffelaar moeten besluiten deze vergadering 
alsnog niet te laten doorgaan vanwege de snel oplopende Corona-besmettingen. Deze Nieuwsbrief over 2021 
daarom in plaats van de vergadering. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over  één of meerdere onderstaande onderwerpen of andere vragen, dan 
kunt u die sturen aan:  info@dorpsraadzwartewaal.nl 
Theemswegtracé 
Op 6 oktober j.l. heeft een delegatie van het bestuur van de Dorpsraad, samen met een externe geluidsdeskundige, 
op uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam een bezoek gebracht om te kijken naar de geluidsisolatie op het 
tracé en vooral op de spoorbrug over de Rozenburgsesluis. We waren het er allemaal over eens dat het er zeer goed 
uitzag en er duidelijk rekening was gehouden met de aanbevelingen van onze geluidsdeskundige. Op 9 november is 
de eerste trein over het tracé gereden. Voorafgaand aan de bouw van het tracé zijn er gedurende één jaar 
geluidsmetingen (nulmetingen) gedaan d.m.v. een meetpaal aan de Lijnbaanweg. Te beginnen in 2022 zullen er in 
opdracht van de gemeente Brielle door DCMR weer één jaar geluidsmetingen worden gedaan om het huidige 
geluidsniveau te kunnen vergelijken met de nulmetingen. 
Sociale zaken 
Vernieuwde website (www.dorpsraadzwartewaal.nl) 
In 2021 heeft de Dorpsraad haar website vernieuwd, waardoor deze eenvoudiger te raadplegen is en gemakkelijker 
te bedienen voor zowel pc als smartphone. De website wordt door een bestuurslid up to date gehouden. Voor vragen 
of het plaatsen van nieuwsonderwerpen kunt u terecht op het algemene e-mailadres: info@dorpsraadzwartewaal.nl 
Buurtbemiddeling 
Er zijn vele zaken die ervoor kunnen zorgen dat buren op gespannen voet met elkaar leven. Wanneer buurtgenoten 
er samen niet meer uitkomen, kunnen zij gebruik maken van een buurtbemiddelaar. Deze vrijwilliger  is getraind om 
zonder oordeel over de situatie, met alle partijen te zoeken naar een oplossing. 
Meer weten over Buurtbemiddeling, denkt u voor Buurtbemiddeling in aanmerking komen of wilt u zelf opgeleid 
worden als Buurtbemiddelaar? Alles hierover is te vinden op https://www.brielle.nl/buurtbemiddeling-0 
Ouderen in contact 
Zwartewaal heeft samen met Brielle een ouderen-consulent die ouderen hulp aanbiedt bij het onderhouden van 
sociale contacten en het gebruik van faciliteiten die speciaal voor ouderen aanwezig zijn. 
Meer informatie vindt u op https://brielle.nl/hulp-voor-ouderen-zieken-mensen-met-een-beperking-wmo/ 
Burgerinitiatief ‘Buurtpreventie’ 
De Dorpsraad is in kennis gesteld van een burgerinitiatief  ‘Buurtpreventie’, maar staat neutraal in dit initiatief. In 
een gesprek met de burgemeester  is afgesproken dat er een gemeentelijk voorstel komt om het draagvlak voor dit 
initiatief te meten, alvorens er verdere actie zal worden ondernomen. De Dorpsraad zal dit van een afstand volgen 
en aanhaken indien nodig. 
Bloembakken aan bebouwde kom-borden 
Dit jaar heeft de Dorpsraad op eigen kosten 10 bloembakken laten plaatsen aan de bebouwde kom-borden in 
Zwartewaal. Er kwamen daar veel positieve reacties op.  Als het leuk lijkt om ook in 2022 deze bloembakken te 
plaatsen, dan zal dat nu een bewonersinitiatief moeten worden, waar de gemeente Brielle voor 50% financieel aan 
kan bijdragen. De rest van het benodige bedrag: uit een geldinzamelingsactie of uit sponsoring. De kosten voor deze 
10 bloembakken in 2022 zullen circa € 1000,- bedragen; inclusief plaatsen, verzorgen en weer weghalen. 
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Plas van Heenvliet 
In augustus 2021 zijn de werkzaamheden rond de Plas van Heenvliet na ongeveer een jaar hervat. Eerder die maand 
was een nieuw contract getekend tussen de gemeente Brielle en de Combinatie Plas van Heenvliet, wat inhoudt dat 
de Combinatie de plas op 31-12-2022 in een zodanige staat oplevert, dat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee het 
als recreatiegebied kan inrichten. Op 7 maart 2021 constateerde de Dorpsraad dat de sloot langs de Wieldijk achter 
de Plas van Heenvliet ernstig was verontreinigd en heeft dat aan de gemeente gemeld. Deze sloot ligt naast de 
gestorte 200.000 ton Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Hierna heeft Waterschap Hollandse Delta (WSHD) 
monsters genomen en concludeerde dat er te hoge concentraties van o.a. sulfaat in het slootwater zaten. Oorzaak 
volgens WSHD: uitspoeling van sulfaat e.d. uit de TGG. Na een rapport van  GGD Rotterdam-Rijnmond wat stelt: ‘Het 
water in de sloot voldoet niet aan de drinkwaternorm, maar is niet schadelijk als je erin valt en water binnenkrijgt’ 
houdt de gemeente Brielle vast aan dat rapport en vindt de sloot niet vervuild. WSHD ziet dat laatste anders en 
pompt het overtollige slootwater nog steeds naar het Kanaal door Voorne i.p.v. naar de Plas van Heenvliet. Met het 
afdekken van de TGG met 1 m. grond hoopt WSHD dat uitspoeling door regenwater van vervuilende stoffen uit de 
TGG stopt. 
Windmolens in Ondernemingspolder 
De eis van de provincie Zuid-Holland was: 6 – 9 MW windenergie in de Ondernemingspolder. Dat resulteerde in 
plannen van aanbieders van windenergie voor twee windmolens van ieder 4,5 MW; totaal 9 MW. Beiden met een 
tiphoogte van ongeveer 230 m.; één aan de westkant en één aan de oostkant van de N-57. De gemeente heeft nu  
het plan om de overeenkomst met de provincie zó te wijzigen, dat met  beide windmolens minder dan 15 MW wordt  
opgewekt. Er wordt gedacht aan 2 x 6 MW; totaal 12 MW. Volgens Pondera, het adviesbureau van de gemeente 
over windenergie, zou dat met de hedendaagse stand van de techniek kunnen bij dezelfde afmetingen. Er moet nog 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd en het bestemmingsplan ter plaatse moet worden gewijzigd; tegen 
beiden is beroep mogelijk. Indien geen bezwaren, dan is de plaatsing van beide windmolens voorzien voor 2025. 
Nieuwe dorpshart 
De eerste werkzaamheden in voorbereiding van het nieuwe dorpshart zijn inmiddels buiten te zien. De skatebaan is 
opgeruimd en zal opnieuw worden opgebouwd naast het speelveld bij de bushalte aan de Groene Kruisweg. 
Begin 2022 zal de locatie van de nieuwe school en De Gaffelaar gereed worden gemaakt voor de start van de bouw. 
Vanuit de gemeente zal er komende periode weer gecommuniceerd worden wat de activiteiten zijn die buiten zullen 
gaan plaatsvinden. De Dorpsraad blijft vanaf de zijlijn in gesprek met de gemeente. Informatie over het plan blijft te 
vinden op de website van de gemeente. 
Parkeren 
Samen met de gemeente hebben we weer enkele plekken gevonden waar we extra parkeerplekken kunnen 
realiseren. Deze plekken worden in januari/februari 2022 gerealiseerd (onder voorbehoud van slechte 
weersomstandigheden). In de parkeerhavens tussen de Hollemarestraat en de Ossewei kunnen nog 4 extra plekken 
gerealiseerd worden. Verder zal in de Hellehoek, bij de loopbrug richting Gootsehoek de buitenruimte worden 
heringericht, zodat ook daar een aantal extra parkeerplaatsen komen. De direct omwonenden zullen door de 
gemeente worden geïnformeerd. 
Bilfinger-terrein 
De ontwikkelaar van het voormalige Bilfinger- (Spreeuwenberg-) terrein heeft een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van het terrein. Het terrein en de loodsen worden momenteel 
nog tijdeljk gebruikt door enkele bedrijven. In de 1e helft van 2022 zal de ontwikkelaar meer informatie geven over 
de ontwikkeling van het project  ‘t Waalsen Oordt’. 
Wijkschouw 2021 
Na twee jaar was het eindelijk weer mogelijk om op 27 oktober een wijkschouw te lopen door Zwartewaal. Er waren 
42 punten ingezonden naar het daarvoor geopende e-mailadres en brievenbus Hiervan ging 36% over trottoirs, 
bestrating e.d., 31% over groenonderhoud, 26% over handhaving zoals snelheidsovertredingen, parkeren e.d., 7% 
over algemene meldingen en verbetervoorstellen. De rondgang startte om 10.00 bij De Gaffelaar en nam 2 uur in 
beslag. Er werd meegelopen door zeker 18 bewoners, diverse gemeenteambtenaren, waaronder van 
groenvoorziening, een BOA en enkele leden van het bestuur van de Dorpsraad. Onderweg werden vragen van 
bewoners beantwoord en uitgelegd. Nu afwachten wanneer de beloofde punten worden aangepakt. 
 
Het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal wenst u fijne feestdagen en een goed 

en gezond 2022 


