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Resultaten van de door 

Dorpsvereniging Piershil 

gehouden enquête 
 

 In oktober 2018 heeft de Dorpsvereniging Piershil een enquête gehouden onder de inwoners ven Piershil en 

de organisaties (bedrijven, verenigingen, etc.) die in Piershil actief zijn. 

Het doel van deze enquête was om in beeld te brengen welke wensen er leven m.b.t. de toekomst van 

Piershil, mede tegen de achtergrond van de gemeentelijke herindeling per  1 januari2019, waarbij Piershil 

opgaat in de gemeente Hoeksche Waard. De dorpsvereniging gebruikt de resultaten van deze enquête bij 

het opstellen van een toekomstvisie en het werkplan voor de komende jaren. Om die reden is ook gevraagd 

naar de rol die de dorpsvereniging wordt toegedacht met betrekking tot de leefbaarheid (in brede zin) van 

Piershil. 

Hoewel het aantal ontvangen enquêteformulieren beperkt is, kan worden geconstateerd dat de reacties een 

hoge mate van consistentie hebben. Hierdoor geeft de enquête een redelijk betrouwbaar beeld  van wat er 

onder de inwoners en organisaties van Piershil leeft. Dit beeld werd nog  versterkt tijdens de openbare 

jaarvergadering van de dorpsvereniging op 17 oktober 2018, waar organisaties en verenigingen uitgenodigd 

waren zich te presenteren en hun visie te geven, waarna met de aanwezige inwoners en politici de 

resultaten van de enquête werden besproken. 

De resultaten van de enquête worden hierna per gestelde vraag weergegeven, zowel in grafiekvorm als in 

tabel met vermelding van het percentage van de genoemde antwoorden. 

1. Wat vindt u belangrijk in Piershil, wat is voor u de identiteit van ons dorp?  

Belang voor de identiteit % 
 
Rust 17,1% 

Ruimte 2,4% 

Groen en natuur 4,9% 

Kleinschaligheid 17,1% 

 
Saamhorigheid 22,0% 

Vriendelijk gastvrij 12,2% 

Gezellig 2,4% 

Gemoedelijk 7,3% 

Veiligheid 4,9% 

Netjes en opgeruimd 2,4% 

 
Agrarisch karakter 2,4% 

Leefbaarheid 4,9% 

Belang voor identiteit 

1. Omgevingsfactoren (kleinschalig, rust, ruimte, groen)

2. Maatschappelijke factoren (vriendelijk, gezellig,
saamhorigheid, gemoedelijk, veilig, netjes)
3.Agrarisch karakter

4. Leefbaarheid
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2. Wat gaat er goed in Piershil, wat spreekt u aan? 

 

 

 

  

Wat gaat er goed ? 
  

Veiligheid 3,1% 

Rust en groen 9,4% 

Dorp wordt opgeknapt 9,4% 

Heemtuin 3,1% 

Nieuw voetbalveldje aangelegd 6,3% 

 
Vriendelijkheid van de mensen 12,5% 

Dorpsgevoel 6,3% 

Belangstelling voor elkaar 6,3% 

 
Activiteiten (plantenmarkt, nazomerkriebels, 
schoonmaakacties, etc.) 21,9% 

De Loods snuffelmarkt 3,1% 

Dorpsvereniging 3,1% 

Repair Café 3,1% 

 
Winkels die er nog zijn 9,4% 

Cafetaria 3,1% 

Positief in Piershil 

1. Aanzien dorp (veilig, rust,
groen, 'renovaties')

2. Sociaal (saamhorigheid,
dorpsgevoel, ed.)

3. Activiteiten (Nazomerkriebels,
De Loods, Repair café ed.)

4. Nog resterende voorzieningen
(winkels ed.)



3 
 

3. Wat mist u in Piershil of ervaart u als probleem of heeft extra aandacht nodig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problematisch in Piershil % 

Parkeerdruk in een aantal straten 4,9% 

Hard rijden mn. op de dijken 4,9% 

Onderhoud  van openbaar groen 2,4% 

Honden-, paardenpoep en  zwerfvuil 4,9% 

Slooppand aan de Voorstraat en Dorpshuis 7,3% 

Weinig voorzieningen 7,3% 

Weinig winkels 9,8% 

Geen drogist 2,4% 

Geen huisarts 2,4% 

Geen apotheek 2,4% 

Geen dorpshuis 4,9% 

Geen horeca en recreatieve voorzieningen 12,2% 

Te weinig woningen (mn. voor jongeren) 4,9% 

Geen sportschool 4,9% 

Weinig speelgelegenheden voor kinderen  2,4% 

Weinig activiteiten voor de jeugd 9,8% 

Ouderenzorg 2,4% 

Tegenwerking van initiatieven 2,4% 

Geen visie in (gemeente)bestuur 2,4% 

Weinig echte dialoog met de burgers 2,4% 

Afnemend initiatief door inwoners 2,4% 

Probleem- en aandachtsgebieden 

1. verkeer ( veiligheid, parkeren
ed.)

2. openbare ruimte (aanzien
dorp, groenonderhoud)

3. algemene voorzieningen

4. voorzieningen voor jeugd

5. voorzieningen voor ouderen

6. visie, initiatief & dialoog (mn.
gemeente)
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Droom voor Piershil 

voorzieningen

maatschappelijke samenhang

positie Piershil in HW

4. Wat is uw droom voor Piershil over  5 jaar (voorzieningen, activiteiten, etc.)? 

 

 

 

  

Droom over 5 jaar % 
 
Meer voorzieningen 2,0% 

Meer winkels 10,0% 

Behouden van scholen 2,0% 

Sportschool 4,0% 

Fietsenmaker 2,0% 

Terrasjes en restaurantjes 8,0% 
Toeristische  en recreatieve 

voorzieningen 8,0% 

Haven open verbing met Spui 6,0% 

Pretpark 2,0% 

Dorpshuis 2,0% 

Openlucht theatertje / bioscoop 2,0% 

Betaalbare woningen voor starters 4,0% 

Verplaatsen van de opslagschuren 2,0% 

Betere en veilige infrastructuur 4,0% 

 
Houden wat we hebben 4,0% 
Behoud K&C-markt, nazomerkriebels, 

etc. 2,0% 

Concerten ed. in de dorpskerk 6,0% 

Actieve dorpsvereniging 2,0% 
Houden en uitbreiden van 

verenigingen 4,0% 

Behouden van  zorg 2,0% 

Meer aandacht voor ouderen 2,0% 

Meer voorzieningen voor jeugd 4,0% 
Meer aandacht voor leefbaarheid en 

duurzaamheid 6,0% 

Inwoners  zorgen beter voor het dorp 2,0% 
Samen oplossen van verschillen van 

inzicht 2,0% 

 
Gemeentelijk steunpunt voor oa.  

administratie (paspoort/rijbewijs) 2,0% 

Piershil houdt zich staande in HW 2,0% 

Gemeente luistert echt naa inwoners 2,0% 



5 
 

5. Welke rol zou de dorpsvereniging Piershil - na de gemeentelijke herindeling - 

kunnen vervullen naar de nieuwe gemeenteraad en het bestuur van de nieuwe 

gemeente Hoeksche Waard? 

 

Rol voor Dorpsvereniging % 
 
Klankbord en advies voor inwoners en 

verenigingen 15,4% 

Oog en oor voor de inwoners 3,8% 

Inwoners betrekken en informeren 3,8% 

Belangenbehartiging voor  inwoners 11,5% 

 
Karakter van het  dorp bewaken 11,5% 
Schakel vormen tussen dorp en 

gemeente 19,2% 

Lobby naar politiek en bestuur 15,4% 

Luis-in-de-pels voor bestuur 3,8% 

 
Streven naar nieuwe en betere 

voorzieningen 11,5% 
Stimuleren en coördineren van 

activiteiten  3,8% 

 

   

Rol voor de Dorpsvereniging 

Oog en oor voor inwoners
(advies, belangenbeh.
Informeren)

Schakel naar gemeente (lobby,
luis-in-pels)

Voorzieningen versterken
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Voorzieningen en activiteiten voor de jeugd

Voorzieningen (winkels, woningen, sport, horeca)

Openbare ruimte (haven, dorpsgezicht, aanzien )

Openbaar groen, natuur en recreatie

Infrastructuur en verkeer

Leefbaarheid algemeen

Activiteiten en cultuur

Intermediar inwoners onderling en gemeente

0 10 20 30 40 50 60 70

Samenvatting prioriteiten Dorpsvereniging 

6. Met welke thema’s  zouden we als dorpsvereniging  aan de slag moeten en met 

welke prioriteit? 

  

 

Voorzieningen (winkels, woningen, sport, horeca) 
Algemene voorzieningen zoals winkels, horeca, 

terasjes, sport/fitness, ed. 

Behoud van het gemeentehuis voor meerdere doelen 

Biljartzaal 

Woningbouw met name voor jonge mensen 

Begraafplaats behouden 

Ontmoetingsruimte voor jong en oud 

Gemeentelijke voorzieningen bewaren (loket) 
Recreatiewoningen (kleinschalig toerisme en 

levendigheid) 
Recreatieve en toeristische voorzieningen (terrasjes, 

eethuisje, theetuin, café, fietspaden, kanoverhuur, 
etc.)  

Voorzieningen en activiteiten voor de jeugd 

Meer  jeugdactiviteiten (jeugdsoos ed.) 

Meer en betere voorzieningen voor de jeugd  

Speelgelegenheden kinderen 

Aandacht voor jongeren 

Openbare ruimte (haven, dorpsgezicht, aanzien ) 
Haven open naar Spui en  ontwikkelen van het  

havengebied  

Onderhoud van de openbare ruimte 

Opknappen van vervallen panden 

Bevorderen aantrekkelijkheid van het dorp 

Bewaken van het dorpsgezicht 

Verplaatsen van loodsen uit dorp (uienbedrijf) 
 
 

Openbaar groen, natuur en recreatie 

Onderhoud van openbaar groen 

Meer aandacht voor natuur en milieu 

Meer  groen en natuur voor recreatie 

Meer bloemen langs de akkers 
Aandacht  voor en handhaven van het opruimen 

van honden- en paardenpoep en zwerfvuil 
 
 
 
 

Infrastructuur en verkeer 
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Infrastructuur algemeen 

Verkeer & veiligheid (snel/zwaar verkeer) 

Parkeervoorzieningen  
Voetpaden (oa. naar de begraafplaats) 
 
 

Leefbaarheid algemeen 

Meer aandacht voor duurzaamheid 

Monitoren van de impact van de windmolens 

 

Activiteiten en cultuur 
Onderlinge betrokkenheid bevorderen door 

activieteiten ed. 

Activiteiten en evenementen bevorderen 
Aandacht voor kunst en cultuur (Kunst en 

Cultuurmarkt, concerten in de dorpskerk etc.) 

Activiteiten en aandacht voor ouderen en eenzamen 

Bevorderen van het  verenigingsleven 

Geschiedenis van Piershil meer bekend maken 

Promotie van lokale activiteiten 

Intermediar tussen inwoners onderling en naar de 
gemeente  

Klankbordfunctie voor de  inwoners (oor en oog) 
Gesprekspartner voor de gemeente (bijv.  een  

meedenkgroep bij nieuwe ontwikkelingen) 
Coördineren en bevorderen samenwerking tussen 

organisaties/verenigingen (bijv. gezamelijke 
verzekeringen, verkeersregelaars, ed.) 

Dorpsgevoel bewaken (sociale samenhang) 
Bevorderen  van meer sociale voorzieningen zoals  

toneel- en andere verenigingen 


