
Plannen zat voor gemeentehuis in Piershil: 

Theater, bioscoop of flexplekken
Het gemeentehuis in Piershil moet snel weer bewoond worden. Daarover zijn alle partijen het 
eens, bleek gisteravond tijdens een informatieavond. Inwoners gaven hun wensen aan voor de 
nieuwe bestemming van het pand.

Eva de Graaff 08-03-19, 06:13

Een theater, een kleine bioscoop, een plek om een kopje koffie te drinken of flexplekken 
voor ondernemers die de overvolle A29 richting Rotterdam willen mijden. Peter de Lange 
van de dorpsvereniging Piershil schetst voorbeelden voor de nieuwe bestemming van het 
gemeentehuis van de voormalige gemeente Korendijk.

Object 1

Het doel van De Lange is om de leefbaarheid te vergroten in Piershil. ,,We willen het dorp 
aantrekkelijk maken.''

Om te weten waar vraag naar is, konden inwoners gisteren hun wensen aangeven. ,,Een 
ruimte voor muzieklessen'', geeft bezoeker Jantine Blok als voorbeeld. ,,Of een plaats 
waar jongeren een maaltijd voor de bewoners van het naastgelegen woon- zorgcentrum 
Heemzicht bereiden en vervolgens samen opeten.''

Droom

Eind vorig jaar droomde directeur Arie Kamerling van woon- zorgcentrum Heemzicht al 
hardop over een uitbreiding naar het gemeentehuis.

Door het leegstaande gemeentehuis te
gebruiken voor zorg en de bijbehorende
maatschappelijke functies als een kapper,
de bibliotheek en ruimtes voor Careyn,
fysiotherapeuten en een diëtiste, kan in
Piershil het grootste sociale project van
Nederland worden opgezet. Dat vertelde

1

“We moeten de lat hoger leggen, 
want een leeg gebouw is 
beeldbepalend”

Peter de Lange

Hoeksche Waard Vandaag
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De Lange gisteravond ook aan de ruim tachtig dorpsgenoten in het gemeentehuis van de 
voormalige gemeente Korendijk. ,,We moeten de lat hoger leggen, want een leeg gebouw 
is beeldbepalend voor dit centrum.‘’

Hij zegt dat er veel gedaan kan worden met de ruimte van zo'n 2800 vierkante 
meter. ,,Daarom willen van de burgers zelf horen wat zij hier missen.'' Als het aan hem ligt,
starten de eerste activiteiten in september.

De gemeente Hoeksche Waard, eigenaar van het pand, wil het gemeentehuis graag 
teruggeven aan de inwoners. Door er zowel maatschappelijke als sociale instanties in te 
huisvesten, wordt het een sociale ontmoetingsplaats voor het westelijk deel van de 
Hoeksche Waard.

Kamerling kijkt uit naar de reuring die een overvol gemeentehuis in de Hoeksche Waard 
met zich mee kan brengen. ,,Zoiets lijkt me fantastisch. Want als een man een boek komt 
lenen, ziet hij een bewoner die hij jaren niet heeft gezien en maken ze een praatje. Dat 
hoort bij Heemzicht en dat hoort bij Piershil.''
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