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Openbare vergadering
Dorpsvereniging Piershil
woensdag 11 oktober 2017
De Dorpsvereniging Piershil houdt woensdag 11
oktober een openbare vergadering, locatie
Heemzicht, in ‘t Voorste. Aanvang 20.00 uur met
inloop (en koffie) vanaf 19.30 uur.

Op de website kan men zich abonneren op de
Nieuwsbrief. Hier zijn ook alle vorige nummers
van de Piershilse Krant vanaf nummer 1 in te
zien. Verder ook het dossier
Verkeersproblematiek. Foto’s van de Cultuur &
Kunstmarkten vanaf 2010 en de foto’s van de
burendag. Links naar verenigingen, organisaties
en bedrijven.
Op ons Twitter account worden de belangen
behartigd van de inwoners van Piershil.
-----------------------------------------------------------------

We beginnen met een presentatie van onze visie
op de ontwikkelingen binnen de gemeente en
Hoekse waard en de rol die we daar zelf in
kunnen spelen. Dan volgen presentaties van de
gemeente over beheer en onderhoud van de
openbare ruimte, van de straatcoach Korendijk
over haar werkzaamheden.
Vanzelfsprekend is er tussendoor volop
gelegenheid voor opmerkingen en vragen.
We hopen op een grote opkomst van iedereen
die de leefbaarheid in Piershil aan het hart gaat.

AGENDA:
- Inloop vanaf 19.30 uur

Kunstpicknickplaats “HIER=NU” ontworpen door Ingrid
van Oordt aan het Spui bij het Piershilse Bos.
De tekst is alleen vanaf de dijk te lezen, ter plekke kan
men door de hoogteverschillen van de letters: in de
zon zitten, iets lezen en iets eten.

- 20.00 uur: Welkom
- Presentatie Dorpsvereniging
Inclusief het melden van de stand van zaken
rond de windturbines.
- Presentatie gemeente Korendijk (Nelleke van
Buren) Thema: beheren en onderhouden
openbare ruimte Korendijk
- Presentatie Stichting welzijn Hoekse Waard
(Straatcoach) Nathalie Nuij
- Sluiting en napraten

De kunstpicknickplaats “Molendijkbank” op de
Buitenkade bij de haven van Nieuwendijk in het
natuurgebied Tiendgorzen is ontworpen door Mart
Ros.
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Dossier verkeer
Dorpsvereniging Piershil behartigt de belangen van de
inwoners van Piershil. Hier vallen ook de
infrastructuur en het verkeer onder.
Onze doelen zijn:
- De wegen veiliger maken voor met name
voetgangers en fietsers. Er moeten meer
separate en op elkaar aansluitende fiets- en
wandelpaden komen.
- De dijken moeten minder belast worden met
doorgaand- en zwaar verkeer. Bewoners en
hun woningen moeten beschermd worden
tegen onveilige situaties, overlast, schades
aan eigendommen en een steeds minder
wordende leefomgevingskwaliteit.
Goed en bereikbaar openbaar vervoer.
Samen met afgevaardigden van Dorpsbelang Zuid
Beijerland en Dorpsvereniging De Coorndijk uit
Goudswaard is er regelmatig overleg met de
verschillende overheden om de infrastructuur binnen
onze gemeente te verbeteren en de
verkeersproblemen een halt toe te roepen en op te
lossen.
Wij hebben het afgelopen jaar overleg gehad met de
gemeente Korendijk in de persoon van de heer
Boogaard Wethouder te Korendijk, de gedeputeerde
van verkeer van de provincie Zuid Holland de heer
Vermeulen en met de heer van Waveren wethouder
te Oud Beijerland, die namens de samenwerkende
gemeentes verkeer in zijn portefeuille heeft. Ook
werd er op meerdere bijeenkomsten door ons
aandacht gevraagd voor de slechte infrastructuur
binnen onze gemeente, die niet is berekend op de
bestaande verkeersdruk, laat staan op de steeds
groeiende verkeersstromen. Vanuit Dorpsbelang ZuidBeijerland is er ook bij het Waterschap Hollandse
Delta aandacht voor de gebrekkige ontsluitingsroute
van Hoeksche Waard West gevraagd.

Op dit moment vindt er een groot onderzoek naar de
infrastructuur plaats in de Hoeksche Waard. Dit is het
vervolg op het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan.
Ons is toegezegd dat wij betrokken worden bij de
resultaten van dit onderzoek en de mogelijke
oplossingen.
De heer Boogaard heeft inmiddels gezegd dat
uitbreidingen binnen onze gemeente enkel mogelijk
zijn als de infrastructuur wordt aangepast. Wij zullen
hem aan deze uitspraak blijven herinneren.
Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen
onze gemeente gaande die de druk op de huidige
wegen zullen vergroten, denk hierbij aan groot
onderhoud aan wegen waardoor omleidingsroutes
extra belast worden. Nieuwbouwprojecten die, naast
veel tijdelijk bouwverkeer, in de toekomst permanent
meer verkeersbewegingen zullen genereren,
uitbreidingen van bedrijventerreinen en de
grootschalige ontwikkelingen in Goudswaard met een
agrolint aan de Zuidoordseweg, een ‘Food lab’ en de
Leenheerenpolder met recreatieve uitbreidingen.

Niet alleen het zware verkeer, maar ook de vaak hoge
snelheid waarmee gereden wordt leidt tot overlast en
gevaar voor de bewoners. Ongeveer 1 op de 3 auto’s
rijdt te hard.
Indien u suggesties heeft over het verbeteren van de
infrastructuur of overlast ervaart, willen wij dit graag
weten. Wij verzoeken u dit aan ons kenbaar te maken
via ons mailadres: redactie@swaneblake.nl
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WMO, EEN WET IN BEWEGING.
ADVIESGROEP SAMENLEVING
KORENDIJK
DIENSTBAARHEID AAN u is ONS
VERTREKPUNT!

Gedicht van de maand Augustus 2017 van
de Dichter van de Hoeksche Waard.
kunstpicknickplek
groen augustus
augustus groen
groen groener groenst
stribbelt tegen
aankomend najaar
verhuld in ochtendnevel
kierend in frisse nachten
ik ben er nog niet aan toe
kies één uit elf
haast me ter plekke
wijn brie brood in de tas

De adviesgroep Samenleving is in april 2016
ingesteld door de gemeente Korendijk.
Wij werken nauw samen met het Regionaal
Netwerk Sociaal Domein Hoeksche Waard en de
Wmo participatiegroepen in de andere
gemeenten van de Hoeksche Waard.
Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen aan de gemeente om aanpassingen
en/of verbeteringen in het beleid mogelijk te
maken.

zon op mijn huid
kijk om me heen
adem uit
land in het moment
Ingrid van den Oord ©

Wij zijn een groep betrokken inwoners uit
Korendijk, die zich wil inzetten voor de gebruikers
van de Wmo en hun mantelzorgers.
Wij kunnen geen individuele problemen
oplossen.
Wel kunnen wij als Adviesgroep uw
ervaringen overbrengen aan de gemeente.
Misschien wilt u uw ervaringen (negatieve maar
ook positieve) met ons delen. En als u vindt
dat het beter kan dan horen wij graag uw ideeën
daarover. Alle gegeven informatie kan nuttig
zijn om de dienstverlening, daar waar nodig en
mogelijk is, aan te passen en/ofte verbeteren.
Marja Buth (voorzitter), Corina Doorn, Marina
Groeneweg, Nellie Koesveld (secretaris),
Johanna Pors, Wil van Wetten en Wim Wijenberg.
Adviesgroep Samenleving Korendijk
p/a Kerkdoel 6
3264 AG Nieuw-Beijerland
Telefoon: 06 -26 95 44 51
E-mail: adviesqroepkorendi1k@qmail.com

Aan het Piershilse Gat ligt de kunstpicknickplek
“Onderdak” van de firma van Buren, bestaande
uit de kunstenaars Hanneke Piederiet en Gerard
Bogaerds.
De schuine wand in potsysteen beplanking
beschut tegen de wind. In de schuine wand is een
doorzichtige strook opgenomen om geen
opgesloten gevoel te geven. De plaatsing is zo,
dat bij mooi weer je goed in de zon kan zitten.
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Agenda
Feestelijke intocht Sinterklaas:
25 november
Hierbij zijn ook de Herbergier en Heemzicht betrokken.
Openbare vergadering Dorpsvereniging Piershil
11 oktober 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Heemzicht: in ‘t Voorste
Exposities gemeentehuis:
Exposities
www.korendijk.nl
De Zilveren Schoen:
Schilderijen van Jan Groeneveld
www.dezilverenschoen.nl
Hilwinkel:
(Loods zijkant Spar) Openingstijden:
Vrijdagmiddagen 13.00 tot 16.30 uur op 6 oktober en daarna
elke 14 dagen verder.
Zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.00 uur op 7 oktober
en daarna elke 14 dagen verder.

Burendag zwerfvuilactie Piershil
Piershil weer helemaal schoon!
De actie is met stralend weer en een hoge opkomst zaterdag
23 september geweest.

Hervormde Kerk Bovenzaal:
Gebedskring 26 okt. en 23 nov. 20 uur.
Heemzicht ’t Voorste’:
Bijbelkring 19 okt. en 16 nov. 19.45 uur.
Ouderen-Bijbelkring 26 okt. en 30 nov. 11.15 uur.
Rommelmarkt: inleveren spullen:
7 oktober, 4 november en 2 december.
www.hervormdpiershil.nl
Bibliotheek:

Openingstijden Heemzicht

Repair Café:

14 oktober
van 10-14 uur in Heemzicht
www.repaircafe.org

We zijn begonnen in Heemzicht met koffie en gebak
(traktatie van de gemeente!) en hebben ons daarna verspreid
om, verdeeld over Piershil, zwerfvuil te ruimen.
Extra leuk dat er ook deze keer een aantal kinderen
meegeholpen hebben.

------------------------------------------------------------------------Colofon
website:
www.swaneblake.nl
twitter:
@DorpsPiershil
facebook: @PiershilDorpsstichtingSwaneblake
secretariaat: onderdelindeanneke@gmail.com
redactie:
rinkem@hetnet.nl
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