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VEEL BELANGSTELLING 
IDEEËN- EN INFORMATIEAVOND 
NIEUWE BESTEMMING 
GEMEENTEHUIS PIERSHIL 
 

De belangstelling op 7 maart 2019 voor deze avond  
vanuit Piershil en omstreken was boven verwachting! 
 

 
 
De eigenaar van het pand, de gemeente Hoeksche 
Waard, wil het gemeentehuis graag teruggeven aan 
de inwoners. Het moet een ontmoetingsplaats 
worden voor het westelijk deel van de Hoeksche 
Waard. 
 
Met een oppervlak van 2800 vierkante meter zijn er  
vele mogelijkheden, onder te verdelen in: 

1. Ontmoeting en ontspanning 
2. Kunst en cultuur 
3. Wonen, zorg en gezondheid 
4. Werken, onderwijs en vergaderen. 

 
Na inventarisatie van wensen, ideeën, suggesties en 
voorkeuren door de bewoners aangegeven op de 
informatieavond is een plan van aanpak opgesteld 
met een aantal uitgangspunten. 

 
- Een bottom-up benadering waarbij alle 

belanghebbenden direct worden betrokken, 
dit vraagt om concrete en direct zichtbare 
stappen. 
 

- Een ontwikkeling, waarbij op basis van 
ervaringen met de eerste stappen de 
volgende stappen kunnen worden gezet, 
voortschrijdend inzicht i.p.v. een masterplan. 

 
- Het zo snel mogelijk inrichten van enkele 

voorzieningen, zodat daadwerkelijk gebruik 
gemaakt wordt van het gemeentehuis. 

 
- Inrichting van een bestuur-beheerorganisatie. 

 
Het financiële plaatje zal in overleg met de gemeente 
worden opgesteld binnen de door de gemeente te 
stellen randvoorwaarden. 
 

 
 
De 1e verdieping zal voor het grootste deel worden 
benut met functies t.b.v. Heemzicht, o.a. een 
woongroep voor ouderen met kenmerken van 
dementie. 
 
De dorpsvereniging Piershil roept iedereen op, om 
eventuele aanvullende opmerkingen, suggesties en 
initiatieven te sturen naar info@swaneblake.nl . 
 
Er is bijvoorbeeld door Team PJC  een concept plan 
opgesteld voor een Piershils Jongeren Centrum, 
PJC 2019 voor 14 tot 20 jarigen. 
 
De begane grond van het Gemeentehuis Korendijk is 
te vinden op de laatste pagina. 
 
Zie onze website www.swaneblake.nl voor de 
“Houtskoolschets voor de dorpskern van Piershil”. 

  

http://www.swaneblake.nl/
mailto:info@swaneblake.nl
http://www.swaneblake.nl/
https://www.swaneblake.nl/wp-content/uploads/2019/04/Houtskoolschets-Dorpskern-Piershil-v1.0.pdf
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Voorzieningen om mee te starten in het 
gemeentehuis 

 

Op basis van de uitgangspunten en randvoorwaarden kiest 
de dorpsvereniging ervoor om te starten met de 
realisatie van de volgende voorzieningen: 

 
 

1.  Een viertal ontmoeting-, spel-, oefen- en hobby-
ruimtes voor verenigingen, clubs en groepen 
a) biljart, darts, ed. 
b) muziek, toneel, ed. (lessen, repetities, 
     workshops ed.) 
c) hobby, knutselen, bloemschikken ed. 
d) beeldende kunst (schilderen,  
     beeldhouwen, etc.) 

Deze ruimtes worden gebruikt zoals ze zijn 
(vooralsnog geen verbouwing en 
aanpassingen) eventueel voorzien van enig meubilair en 
beperkte opbergruimte (kasten). 
 

 
 

2.  Expositiemogelijkheden in de hal en gangen 
(foto’s, schilderijen, tekeningen etc.) 

Een aantal wanden worden voorzien van een eenvoudig en 
flexibel ophangsysteem, vooralsnog zonder specifieke 
belichting (volgt eventueel later). 
 

 

 
3.  Een viertal (naar behoefte een groter aantal) 

flexibele werkplekken voorzien van eenvoudig 
kantoormeubilair (bureaus en stoelen) voldoende 
220V aansluitingen en Wifi. 

 

 
 
4.  Een drietal (naar behoefte meer) vergaderruimtes 

van verschillende afmetingen met eenvoudige 
losse tafels en stoelen die naar behoefte kunnen 
worden gerangschikt. 

 

 
 
5.  Een koffiehoek voorzien van een koffie/thee 

automaat (laagdrempelig geprijsd) en eventueel 
een koelkast voor algemeen gebruik.  

De ruimte wordt verder ingericht met enkele gemakkelijke  
stoelen en banken. Deze voorzieningen zijn voor enerzijds 
de gebruikers van de flexplekken en andere ruimtes, maar 
ook nadrukkelijk als ontmoetingsplek voor jongeren en 
ouderen die elkaar willen ontmoeten (een loungeplek / 
brasserie). 
 

6.  Inrichten van de raadzaal en aangrenzende 
‘spreekkamer 2’5 als multifunctionele voorziening 
voor recepties, aula, filmhuis, minitheater (toneel, 
cabaret, etc.) en muziekpodium. 
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Piershilse Huiskamerkwis 
Editie 3 

 
Op vrijdag 22 maart 2019 vond de derde editie plaats van 

de Piershilse Huiskamerkwis. Met het recordaantal van 328 

deelnemers verdeeld over 25 teams werd deelgenomen 

door een groot deel van het dorp. De organisatie heeft de 

boekjes allemaal nagekeken, een dankbaar werkje!     

Dat de voormalige suikerfabrieken in de Hoeksche Waard 

waren gevestigd in Puttershoek en Oud-Beijerland bleek bij 

vrijwel iedereen bekend. Echter, dat was niet de (strik-) 

vraag. ‘Pak de denkbeeldige landkaart van 1850. Teken de 

twee inmiddels gesloopte suikerfabrieken in. In welke 

Hoeksche Waardse dorpen staan de fabrieken op deze 

denkbeeldige landkaart?’ 

Alleen het team ‘De Sjakies’ wist deze vraag correct te 

beantwoorden! Antwoord: Puttershoek en Nieuw-

Beijerland. Uiteraard Puttershoek, de andere suikerfabriek 

aan het Spui stond (hoewel hij nog niet was gebouwd) op 

de denkbeeldige landkaart uit 1850 in…Nieuw-Beijerland. 

Pas ruim 30 jaar na de bouw van deze suikerfabriek is deze 

grond geannexeerd (ingepikt) door Oud-Beijerland, 

ondanks hevig verzet van de gemeenteraad van Nieuw-

Beijerland! 

Een bijzonder vermelding is ook op z’n plaats voor het team 

‘De Kraaienjagers’. Als enige wisten zij deze code te kraken: 

Wie ben ik? Ik ben vrij groot, hartstikke groot eigenlijk. Mijn 

ogen worden steeds slechter en eigenlijk moet ik meer dan 

49 brillen aanschaffen. Maar de financiën hè, crisis! Het 

antwoord? Argus, de reus met 100 ogen uit de Griekse 

mythe.    

De organisatie dankt SV Piershil voor de gastvrijheid en de 

Oranjevereniging voor de toegestane kleine inbreuk op hun 

feestje: de uitslag van de kwis wordt bekend gemaakt 

tijdens het Oranjebal op Koningsdag!   

 

 

AGENDA 
 

Koningsdag:  zaterdag 27 april 
 9 uur  Koffie met gebak - Oranjeterras 

9.45 uur  Aubade op de Kade 
10 uur  Fiets versieren ‘Diep in de Zee’ 
10.30 uur Kinderspelletjes 
10.30 uur Treintje rijdt weer 
12 uur  Prestatie- Oranjeloop 
13 uur  Zeskamp 
16 uur  Openlucht entertainment 
20 uur  Feestavond – Mosselman 

 

Dodenherdenking: zaterdag 4 mei 
 10.00 uur kranslegging RAF 600 Sqn. 
 19.30 uur verzamelen bij De Wurf 
Na de plechtigheden koffie in ‘t Gemeentehuis 
  
Repair Café Piershil: 10.00 / 12.30 Int Voorste 
zaterdagen:     11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus,  
           14 september,12 oktober, 9 november, 14 december. 
 

Heemzicht Restaurant: Themamaaltijd (ca. € 13) 
 Donderdag 9 mei 12 uur High Tea 
 Donderdag 6 juni 12 uur Mediterranee   
 

De Loods:  geopend om de 2 weken 
 26 april / 10 mei / 24 mei / enz. 
 Vrijdagmiddag  13.00 – 16.00 uur 
 27 april / 11 mei / 25 mei / enz. 
 Zaterdagochtend  10.00 – 12.30 uur 

Spullen brengen tijdens openingstijden 
 

Ouderen-Bijbelkring: laatste donderdag v.d. maand 
 11.15 uur Int Achterste 
Vrouwenochtend: dinsdag 7 mei rond 17.15 uur 
 Seizoenafsluiting: etentje Bij Oma 
 1 oktober start om 10 uur Int  Achterste 
 

SV Piershil: 20 april 14.30 uur 
 Piershil 1 – Oud-Beijerland 1 
 

Kunst- en Cultuur Markt Piershil gaat dit jaar niet door. 
 

 
We hebben er lang op gewacht. Maar nu wordt er gewerkt 
aan de Voorstraat. Eerst wordt het vast nog rommeliger, 
maar na verloop van tijd staat er een nieuw pand en is de 
entree van het dorp Piershil weer kompleet. 
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BEGANE  GROND  GEMEENTEHUIS  KORENDIJK 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Op 10 april werd het eerste gedeelte van het Tiengemetenpad geopend. 
Het begin- en eindpunt zijn bekend maar het overige traject ligt nog niet 
vast. 
Enkele inwoners van Piershil gaven aan dat ze niet begrepen dat er wel 
budget is voor de aanleg van een mooi fietspad terwijl de onveiligheid op 
de dijk- en polderwegen maar blijft voortbestaan. Hierdoor kwam het 
Dijkenoverleg op het idee om het fietspad over de Sluisjesdijk en het 
Zwartsluisje te laten lopen. Er zijn met de vorkenstructuur vergaande 
plannen voor de ontsluiting van Goudswaard en dan zou de dijk afgesloten 
kunnen worden voor alle verkeer met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. Zie bijgevoegd kaartje uit het Algemeen Dagblad van 
10 april 2019. De dorpsvereniging Piershil steunt dit idee. Hiermee komt er 
een mooie en veilige fiets- en wandelroute over de rustieke dijk en neemt 
de leefbaarheid voor de aanwonenden toe.  
 
Ook komt er nog een overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de 
dorpsvereniging Piershil over de mogelijkheden voor wandelaars met 
honden bij het Piershilsche bos.  
Men vreest voor overlast als het Tiengemetenpad drukker wordt. 
Bijvoorbeeld aan een afgezet losloopgebied voor honden. 

 

 


