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Openbare vergadering  11 oktober 2017 

Locatie: Heemzicht  int Voorste  
 
 
 

Aanwezig:   
9 Bestuursleden/participanten, 2 sprekers en 4 geinteresseerden.  
  
   
1. Opening 

Corrie heet de aanwezigen van harte welkom. Natuurlijk hadden we graag een (veel) hogere opkomst 
gezien, maar ook met de nu aanwezigen hopen we er een goede avond van te maken.  
 
 

2. Presentatie dorpsvereniging door Jan Dekker 
Jan vertelt aan de hand van een presentatie met kernwoorden. 
  
Wat doen we:  
het bevorderen van de leefbaarheid door:  

. het (mede) organiseren van acties om het zwerfvuil te ruimen;  

. ruime aandacht te schenken aan het probleem van de verkeersveiligheid op de dijken en daarvoor  
  ook aandacht te eisen vanuit de politiek.  
. het Havenplan op de agenda’s van eenieder te houden.  
. trachten te voorkomen dat de windturbines op locatie 50 gebouwd gaan worden.  
 

Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van meerdere communicatielijnen met de bewoners van 
Piershil (overleg, de krant, de website, e-mail, facebook en twitter). Ook deze openbare vergadering is 
een poging met de inwoner van Piershil in contact te komen.  
 
We overleggen met de gemeente (sinds het opstellen van het  convenant wordt er gezamenlijk overlegd 
(2 a 4 keer per jaar), we kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Er zijn het afgelopen jaar 
overleggen gevoerd met vertegenwoordigers van Welzijn Hoekse Waard; Adviesgroep WMO: de ZHvKK 
en de overige dorpsverenigingen.  
 
De huidige organisatievorm is de Stichting (Stichting SwaneBlake, opgericht dd. 17/4/2000. Momenteel 
wordt er onderzocht in hoeverre het mogelijk is deze Stichtingsvorm om te zetten naar een Vereniging.  
Waarom? Omdat we denken en hopen dat, wanneer mensen ook daadwerkelijk invloed hebben (wie zit 
er in het bestuur, welke doelen streven we naar) het aantrekkelijker is te komen.  
 
Uit de zaal klinkt scepsis, is het niet de tijdgeest dat mensen het te druk hebben of het wel goed vinden?  
Desalniettemin vindt de dorpsvereniging Piershil het de moeite waard na te gaan of we onze 
Stichtingsvorm kunnen omzetten naar een Vereniging.  Zo niet, dan zijn er wellicht nog andere 
mogelijkheden. Met een (waarschijnlijk) heringedeelde toekomst is het des te belangrijker ook Piershil 
een stem te geven.  
   
plan SwaneBlake: de Dorpsvereniging Piershil (voorheen SwaneBlake) is enthousiast over het plan. 
Zowel de uitstraling, recreatie- en/of zorgwoningen, een dialysecentrum en andere 
gezondheidsvoorzieningen als de gevolgen voor bv de werkgelegenheid spreken aan.  
Maar er zijn ook vragen: gaan er wel of geen windturbines komen (wel windturbines is geen plan 
SwaneBlake). Het huidig draagvlak voor het plan SwaneBlake is ons onbekend.  
 
De windturbines: het huidig plan omvat 5 stuks  200 m hoge turbines. Voor het eind van het jaar wordt 
een uitspraak verwacht in de zaak van de Stichting tegen windturbines aan het Spui tegen de Provincie.  
 
Er zijn vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen over deze eerste presentatie.    
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3. Presentatie door Nelleke van Buren (hoofd buitendienst gemeente Korendijk)  
Nelleke verduidelijkt aan de hand van een aantal overzichten wat wel wordt onderhouden door de 
gemeente, of wat wordt onderhouden door andere partijen (Provincie, RAD, waterschappen, 
Staatsbosbeheer, Hoekse Waards Landschap, nutsbedrijven).  
 
De werkzaamheden in opdracht van de gemeente worden veelal uitgevoerd door externe bedrijven, die 
via aanbestedingen voor het werk inschrijven waarna opdracht wordt verstrekt.  
Er wordt gewerkt met beelden of onderhoudsniveaus die in de gemeenteraad zijn vastgesteld.  
Binnen Korendijk gaat het om de goede middenmoot als niveau (voor zeer specifieke locaties wordt een  
hoger niveau voorgeschreven). Voor alle kernen en buurtschappen geldt eenzelfde niveau.  
 
Aan de hand van voorbeelden en naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt eea besproken.  
 
Voor het komend najaar- en winterseizoen staan er nog een aantal grotere ingrepen op stapel (bv 
onderhoud van de watergangen binnen Piershil). Ook worden op korte termijn renovatieplannen voor 
groenvakken verwacht. Deze zullen ook aan oa de dorpsvereniging worden verstrekt.  
 
Conclusie van de aanwezigen: een heldere, verduidelijkende presentatie!  
 
 
 
 

4. Presentatie van Nathalie Nuij (straatcoach voor jongeren)  
Nathalie is nu een klein jaar binnen Korendijk werkzaam voor 12 uur per week, naast 2 jongerenwerkers 
die beiden ook 12 uur per week werkzaam zijn. Bij binnenkomst was het een niet bestaande functie die  
op eigen inzicht naar noodzaak en mogelijkheden ingevuld moest worden.  
 
Ze netwerkt, legt contacten met de jongeren (met de gemeente, met zonodig de wijkagent, melders van 
overlast etc). Zoekt signalen van problemen, zoekt kansen en mogelijkheden, probeert overlast te 
voorkomen. Probeert begrip te wekken voor de vragen van jongeren.  
 
Ze raadt inwoners aan bij overlast altijd zo snel mogelijk te melden. Zij krijgt meldingen door en dan kan 
er makkelijker op terug gekomen worden dan dat er maanden tussen zit. Bij ernstige overlast, 
vernielingen en gewelddadige zaken altijd direct politie melden. Dat kan anoniem, want een angst van 
mensen blijft altijd dat namen/adressen van melders bekend worden.  
 
Haar contract zal met een jaar verlengd worden, ze is blij dat er kan worden voortgeborduurd op de nu 
ontstane contacten en het onderling vertrouwen. Het is en blijft een zaak van lange adem, maar naar 
haar idee heeft de functie zin en nut.  
 
Vraag vanuit de zaal: zou het mogelijk zijn om bij een volgende schoonmaakactie contact te zoeken met 
de jongeren? Alleen al het een uurtje samen op  lopen, zou goed zijn voor wat meer onderling begrip.  
Nathalie zegt zeker bereid te zijn zich in te zetten voor deze poging.  

 
 

 Ook nu is de conclusie: een goede, gedreven presentatie.  
 
 

5. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen of vragen. De voorzitter sluit de bijeenkomst.  

 
 
 


