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1. Inleiding.

(wat is het doel en de achtergrond van dit document?)

De Dorpsvereniging Piershil (DVP) streeft naar het verbeteren van de leefbaarheid van Piershil in de
meest brede betekenis. Zo is een aantal jaren geleden een plan opgesteld om de haven van Piershil weer
in open verbinding te brengen met het Spui1 en zo meer levendigheid te brengen in Piershil i.h.b. rond de
haven. Ook is de dorpsvereniging nauw betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor de
verkeersproblematiek (zwaar verkeer, verkeersveiligheid e.d.) op de oude dijken binnen en buiten Piershil
en stimuleert de dorpsvereniging diverse activiteiten en evenementen voor de inwoners van Piershil en
omgeving zoals de jaarlijkse Cultuur- en Kunstmarkt, een plantenmarkt in het voorjaar,
schoonmaakacties tegen zwerfvuil, etc. om de sociale samenhang in het dorp te versterken.
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in de Hoeksche Waard heeft het gemeentehuis van Korendijk
in Piershil zijn oorspronkelijke functie verloren.
De dorpsvereniging heeft dit aangegrepen om een integraal plan te ontwikkelen voor de dorpskern van
Piershil en worden de mogelijkheden verkend voor een nieuwe - maatschappelijke en culturele bestemming van het voormalige gemeentehuis. Dit gebeurt in nauw overleg met Woonzorgcentrum
Heemzicht, dat ook naar het gemeentehuis kijkt op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor zijn
dienstverlening.

2. Visie: een integraal plan voor Piershil.

(wat is onze visie op de ontwikkeling van het dorp?)

In het streven om de leefbaarheid in Piershil te verbeteren, probeert de Dorpsvereniging Piershil in nauwe
samenspraak met de inwoners, verenigingen, etc. om de nog bestaande voorzieningen en activiteiten in
het dorp ten minste te bewaren en zo mogelijk uit te breiden.
Het bevorderen van de leefbaarheid gebeurt zo veel mogelijk ‘bottom-up’; enerzijds door initiatieven
onder inwoners, verenigingen en organisaties te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen, anderzijds
streeft de dorpsvereniging ernaar om in Piershil meer levendigheid en reuring te brengen door
bijvoorbeeld het bevorderen van faciliteiten voor kleinschalig toerisme en recreatie (natuurliefhebbers,
fietsers, wandelaars, pleziervaart).
Ter voorkoming van versnippering en ter vermijding van elkaar beconcurrerende plannen en initiatieven
werkt de dorpsvereniging aan een integraal plan voor heel Piershil onder de noemer “Dorpsinitiatief
Piershil Leeft !”
.
Bij de invulling denken we in eerste instantie
aan een tweetal hoofdlocaties binnen het dorp:
de dorpskern rond het voormalige
gemeentehuis en het havengebied rond de
Kade. Deze locaties zijn met elkaar verbonden
door de Voorstraat met een aantal
karakteristieke woonhuizen, een bakkerij, de
dorpskerk, met de daarachter liggende
Heemtuin.
We stellen ons voor om in de dorpskern –
gevormd door het voormalige gemeentehuis,
de multifunctionele accommodatie “De Wurf” en Woonzorgcentrum Heemzicht alsmede het plein
daartussen - vooral voorzieningen voor binnenactiviteiten te laten ontstaan, waar mensen - jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, wonen, werken en ontspannen. Hierbij wordt gedacht aan meerdere functies
die hier een plaats kunnen krijgen onderverdeeld naar:
A)
B)
C)
D)

1

Ontmoeting en ontspanning
Kunst en cultuur
Wonen, zorg en gezondheid
Werken, onderwijs en vergaderen

“Ontwikkeling Haven Omgevingsplan Piershil”
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Zo denken we bijvoorbeeld aan een klein theater/filmhuis, een brasserie, ateliers en expositieruimtes ,
sport-, fitness en fysioruimtes, maar ook ruimtes voor verenigingen (muziek, toneel, hobbyclubs, biljart,
etc.), flexwerkplekken en vergaderaccommodaties met voorzieningen voor koffie/thee, repro, Wifi, etc.
Daarnaast wordt gedacht aan enkele appartementen voor tijdelijk woonruimte in crisissituaties.
Woonzorgcentrum Heemzicht richt zich met name op plannen voor een woongroep voor mensen met
kenmerken van dementie.
In bijlage 1 is de visie van Heemzicht opgenomen.
Het havengebied langs de Kade, de ijsbaan, de kinderboerderij en de sportvelden wordt dan meer
gericht op allerlei buitenactiviteiten en -evenementen. Met het creëren van een open verbinding tussen
de haven en het Spui wordt de haven weer bereikbaar voor
(kleine) pleziervaartuigen en ontstaan kleinschalige
mogelijkheden voor watertoerisme en recreatie. Ook een
aansluiting op of aftakking van het Tiengemeentepad naar het
havengebied maakt dit gebied aantrekkelijk voor fietsers.
De Voorstraat dient als – verbindende schakel tussen deze
gebieden – zijn karakteristieke dorpsaanzicht te behouden en
de bestaande panden dienen voor (verder) verval te worden
bewaard. Er worden door de Hervormde gemeente ideeën
ontwikkeld om ook de dorpskerk in deze ontwikkeling op te
nemen en meer open te stellen voor bijvoorbeeld
(orgel)concerten, kooruitvoeringen, kamermuziek ed.
Om de onderlinge verbinding en ontmoeting tussen mensen te versterken is bij de verschillende locaties
ook ruimte voor kleinschalige horeca (terrasje, eethuisje, theehuis, ed.) alsmede oplaadpunten voor
elektrische fietsen en een watertappunt t.b.v. fiets- wandel- en watertoerisme.
De uitwerking en realisatie van deze visie in concrete plannen zal stap-voor-stap plaatsvinden in de vorm
van een integraal meerjarenprogramma.
In het nu voorliggende document leggen we de eerste ideeën neer voor de dorpskern van Piershil in de
vorm van een houtskoolschets. Dit betekent er nog veel ruimte voor voorstellen en suggesties is en dat
er nog veel moet worden onderzocht (mn m.b.t. de randvoorwaarden van de gemeente).
De houtskoolschets is bedoeld om de gesprekken met de inwoners en de gemeente Hoeksche Waard te
ondersteunen om tot concrete plannen en besluiten te komen.

4. Voor en door de inwoners en andere betrokkenen.

(hoe zorgen we voor draagvlak binnen het

dorp?)

In het najaar 2018 heeft Dorpsvereniging Piershil d.m.v. een breed opgezette enquête 2 onder zowel de inwoners

als onder verenigingen, organisaties en bedrijven een eerste peiling uitgevoerd naar de wensen, dromen
en ideeën m.b.t. de leefbaarheid in het dorp. De resultaten van deze enquête zijn besproken tijdens de
openbare jaarvergadering van de dorpsvereniging.
Vervolgens zijn verkennende gesprekken gevoerd met wethouder Paul Boogaard, waaruit blijkt dat onze
ideeën in lijn liggen met de ambities van de gemeente Hoeksche Waard: “Dorpsgericht Werken aan een
vitale samenleving met aandacht voor kunst en cultuur, ontspanning, ontmoeting en recreatie en daarbij
een belangrijke rol voor inwonersparticipatie”3.
Er is eveneens nauw contact met de hiertoe door de gemeente aangestelde ideeënmakelaar (Laura
Hazewindus).
Op 7 maart 2019 hebben we tijdens een ideeën- en informatieavond in het voormalige gemeentehuis,
inwoners, verenigingen en bedrijven geïnformeerd over de tot dat moment – op basis van de enquête en
jaarvergadering – ontwikkelde ideeën. Op deze avond, die door ca. 85 belangstellenden werd bezocht
was volop gelegenheid om nieuwe ideeën en suggesties aan de lijst toe te voegen.

2
3

Enquête en resultaten van de enquête zijn te vinden op de website van de dorpsvereniging www.swaneblake.nl
Vrij naar het “Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022 gemeente Hoeksche Waard”
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De aanwezigen konden daarna uit de aangedragen ideeën hun persoonlijke voorkeuren en prioriteiten
aangeven.

Dit alles vormt het uitgangspunt voor deze houtskoolschets.

5. Inventarisatie voorzieningen in de dorpskern.

(welke wensen en ideeën leven er?)

De houtskoolschets voor de dorpskern Piershil beschrijft de gewenste voorzieningen in het gebied dat het
voormalige gemeentehuis, alsmede de multifunctionele accommodatie De Wurf, het plein vóór het
gemeentehuis en de verbinding met de haven via de Voorstraat omvat. Ook de reeds beschikbare
faciliteiten en plannen van Woonzorgcentrum Heemzicht worden hierin betrokken om maximale
complementariteit van de diverse plannen na te streven en competitie te voorkomen.
Ten overvloede zij nogmaals vermeld, dat alle ideeën m.b.t. zowel de mogelijke toekomstige bestemming
als de organisatorische aspecten slechts een eerste opzet zijn en daarom “in houtskool” getekend. Het is
het streven om de ontwikkeling van het programma zo veel mogelijk “van onder op” (bottom-up) in te
vullen samen met alle betrokkenen. Bij de verdere uitwerking van de ideeën en het opstellen van plannen
zullen dan ook steeds de inwoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken blijven worden en
wordt intensief samengewerkt met Woonzorgcentrum Heemzicht. Voor met name de boven-locale
voorzieningen zal eveneens (verder) contact worden gezocht met de dorpsverenigingen in Goudswaard
en Nieuw-Beijerland.

Wensen en voorkeuren voor de invulling van het gemeentehuis en MFA “de Wurf”.
De inventarisatie van wensen ideeën en suggesties, die is opgesteld
n.a.v. de eerder genoemde enquête en de ideeën- en
informatieavond is weergegeven in de tabel in bijlage 2.
De ideeën zijn geclusterd in een vijftal groepen waarbij in procenten
is aangegeven welk relatieve belang aan de cluster als geheel wordt
gehecht en voor welke faciliteiten binnen de clusters de meeste
belangstelling uitgaat. Dit levert het volgende beeld op:
A. Ontmoeting en ontspanning (32%)
Binnen dit cluster worden de volgende onderdelen het meest genoemd:
•
spel- en ontmoetingsruimtes voor o.a. biljart/pool/darts, toneel/muziek/dans, knutselen
etc.
•
brasserie/eethuis/theehuis
•
aula voor recepties en condoleancebezoek
B. Kunst en cultuur (22%)
Binnen dit cluster worden de volgende onderdelen het meest genoemd:
 theater(tje)/filmhuis/multi-podium voor muziek, film, toneel, cabaret, etc.

Houtskoolschets dorpskern Piershil

4




expositie- en tentoonstellingsruimte
ateliers voor beeldend kunstenaars

C. Wonen, zorg en gezondheid (29%)
Binnen dit cluster worden de volgende onderdelen het meest genoemd:
 wonen met zorg voor met name (dementerende) ouderen
 tijdelijke woonruimte voor crisissituaties (echtscheidingen e.d.)
 eenpersoons appartementen voor jongeren
 opvang voor kinderen (en ouderen) met een beperking
 gezondheidszorg zoals fysiotherapie, huisarts, fitness, etc.
D. Werken, onderwijs en vergaderen (11%)
Binnen dit cluster worden de volgende onderdelen het meest genoemd:
 kinderopvang
 schoollokalen (uitbreiding bestaande scholen)
 flexwerkplekken
 vergaderaccommodatie (werk, verenigingen etc.)
E. Diversen (6%)
Binnen dit cluster worden de volgende onderdelen het meest genoemd:
 oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunt (op het plein voor het
gemeentehuis)
 servicepunt van de gemeente Hoeksche Waard
In bijlage 4 is een foto-impressie opgenomen van het interieur van het gemeentehuis

6. Plan van aanpak: incrementele pilot.

(hoe pakken we het aan?)

Vanuit de inventarisatie van wensen en voorkeuren wordt nu de aanpak beschreven voor het
vervolgtraject.
Na deze inventarisatie zou traditioneel een projectplan worden opgesteld met de volgende fasering:
1. Planningsfase: te starten met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarin met name het
draagvlak onder de inwoners en andere belanghebbenden zou worden onderzocht, gevolgd door
een businessplan waarin de kosten worden geraamd en een schatting van de baten (lees
kostendekking) wordt opgesteld. Op basis hiervan zou dan een uitgewerkt projectvoorstel worden
opgesteld voor de realisatie en exploitatie. Deze fase wordt gebruikelijk afgesloten met een go /
no-go besluit van de belanghebbenden en financiers.
2. Realisatiefase: bestaande uit aanpassingen en verbouwingen in de gebouwen, inrichting van een
bestuur- en beheersorganisatie, opstellen van contracten met eigenaren, gebruikers etc.
3. Operationele fase: te starten met de officiële opening van de nieuwe voorzieningen, gevolgd door
de dagelijkse activiteiten door de gebruikers en het beheer en toezicht door de
beheersorganisatie.

a. Uitgangspunten en randvoorwaarden.
De dorpsvereniging kiest echter voor een andere - minder conventionele – aanpak. Deze aanpak rust op
een aantal uitgangspunten:



4

een bottom-up benadering waarbij alle belanghebbende direct worden betrokken; dit vraagt om
concrete en direct zichtbare stappen4

Naar aanleiding van de ideeën- en informatieavond hebben zich inmiddels een tweetal groepjes gemeld met
initiatieven om activiteiten voor de jeugd (basisschoolleeftijd) resp. jongeren (12 – 18 jaar) op te zetten.
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een incrementele ontwikkeling, waarbij op basis van ervaringen met de eerste stappen de
volgende stappen kunnen worden gezet (voortschrijdend inzicht i.p.v. een vooropgesteld
masterplan); deze benadering wordt tegenwoordig vaak toegepast bij o.a. ICT-ontwikkelprojecten
(SCRUM) waarbij teams van ontwikkelaars en gebruikers steeds in kleine stapjes zichtbare
resultaten opleveren
het zo snel mogelijk inrichten van enkele voorzieningen waardoor daadwerkelijk gebruik wordt
gemaakt van het voormalige gemeentehuis en MFA “de Wurf”; dit laat concrete voortgang zien en
voorkomt achteruitgang (verloedering) en vandalisme van de anders gedurende langere tijd leeg
staande gebouwen.
het parallel aan de realisatie van de eerste voorzieningen inrichting van een (voorlopige)
bestuur- beheerorganisatie.

Deze aanpak heeft nadrukkelijk het karakter van een pilotproject.
Het schept mogelijkheden om snel te kunnen bijsturen als voor de gerealiseerde voorzieningen minder of
juist meer belangstelling blijkt te bestaan dan uit de eerste inventarisatie bleek. Dit resulteert in een veel
betrouwbaarder inzicht in het draagvlak voor deze voorzieningen dan een haalbaarheidsstudie zou
opleveren want: ”the proof of the pudding is in the eating.”
Deze aanpak betekent tevens dat eventuele grotere investeringen pas gedaan behoeven worden als in de
praktijk het draagvlak daarvoor is aangetoond.
Bij deze aanpak wordt gelijktijdig met het inrichten van de eerste voorzieningen ook het beheer en de
besturing vormgegeven, zodat ook daarmee direct ervaring kan worden opgedaan en kan worden
bijgesteld waar nodig of gewenst.
De pilotfase gaat uiteindelijk (geleidelijk) over in de operationele fase als voldoende draagvlak voor zowel
de voorzieningen, het gebruik en het beheer is gebleken.
Bij de keuze van de voorzieningen die volgens dit incrementele proces worden gerealiseerd hanteren we
de volgende randvoorwaarden5:










Afstemming en samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard, Woonzorgcentrum Heemzicht
en eventuele andere participanten.
Professionele aanpak met maximaal gebruik van deskundigheden en vaardigheden van
vrijwilligers
Vooralsnog nemen we aan, dat Woonzorgcentrum Heemzicht de gehele bovenverdieping ter
beschikking krijgt voor “wonen met zorg” en dat de dorpsvereniging de benedenverdieping van
het gemeentehuis alsmede MFA “de Wurf” kan benutten voor de overige voorzieningen.
Vanzelfsprekend zal met bestaande afspraken m.b.t. het gebruik van “de Wurf” zoals over het
gebruik van de gymzaal rekening worden gehouden.
Voorzieningen zijn niet competitief met reeds bestaande activiteiten en voorzieningen (wel
kunnen indien gewenst bestaande activiteiten worden gefaciliteerd door of geïntegreerd in de
nieuwe voorzieningen).
Flexibiliteit en multifunctionaliteit in gebruik van beschikbare ruimtes (optimaal, niet exclusief
gebruik), zodat de ruimtes door verschillende gebruikers(groepen) kunnen worden benut.
Eventueel benodigde vergunningen e.d. dienen
vooraf goed geregeld te zijn.
Selectie van (eerste) te realiseren
voorzieningen op basis van:
wenselijkheid van de voorziening
(aantal voorkeuren / draagvlak)
X
eenvoud van realisatie (weinig,
aanpassingen dus korte realisatietijd en
lage kosten)

5

Het is op dit moment nog niet bekend welke randvoorwaarden de gemeente Hoeksche Waard zal hanteren.
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b. Voorzieningen om mee te starten.
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 hobbyruimtes voor verenigingen, clubs en groepen
a) biljart, darts, e.d.
b) muziek, toneel, e.d. (lessen, repetities, workshops e.d.)
c) hobby, knutselen, bloemschikken e.d.
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).

6.

Inrichten van de raadzaal en aangrenzende
‘spreekkamer 2’6 als multifunctionele voorziening
voor recepties, aula, filmhuis, minitheater (toneel,
cabaret, etc.) en muziekpodium.
Gedacht wordt aan een eenvoudig (de)montabel
podium in spreekkamer 2, ca. 100 (?) losse
(stapelbare) stoelen en een aantal (sta)tafels, een
beamer (film) en een geluidsvoorziening.
Inrichten

7.

Een servicepunt voor de gemeente Hoeksche
Waard
Naar behoefte in te richten door de gemeente.

Naast het realiseren van bovengenoemde eerste voorzieningen zal met de scholen en BSO in overleg
worden getreden voor invulling van door hen gewenste voorzieningen.
Tevens zal met HW Wonen worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om eenpersoons appartementen
voor jongeren en/of tijdelijke woonruimte voor crisissituaties te realiseren.
Vooralsnog zijn alle ruimtes (misschien m.u.v. een servicepunt voor de gemeente en/of politie) bedoeld
voor niet-exclusief gebruik, d.w.z. dat de genoemde ruimtes door meerdere verenigingen, clubs, groepen
en individuele personen kunnen worden gebruikt (na reservering).

6

Zie plattegrond in bijlage 3.
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c. Bestuur en beheer in pilotfase.
Gelijk met het realiseren van de voorzieningen zal een voorlopige ‘beheersorganisatie’ worden ingericht
voor:
 reservering/planning van de voorzieningen
 sleutelbeheer
 toezicht
 schoonmaak
 techniek (verwarming, verlichting, geluid, Wifi, etc.)
Dit zal voor zover mogelijk met vrijwilligers en eventueel een parttime beroepskracht worden ingevuld.
Voor de programmering van het theater/filmhuis/muziekpodium zal een programmawerkgroep bestaande
uit vrijwilligers worden gevormd.
Voor eventuele catering (recepties, theater/film/muziekvoorstellingen) zal samenwerking met derden
(Heemzicht ?) worden gezocht. Vooralsnog worden geen uitgebreide keukenvoorzieningen gerealiseerd.
De ontwikkeling van de voorzieningen en de aansturing van het beheer zal worden uitgevoerd door (een
werkgroep van) het bestuur van de dorpsvereniging in samenwerking met andere participanten zoals
gemeente Hoeksche Waard en Woonzorgcentrum Heemzicht.

d. Kosten en kostendekking.
1. Kosten.
Voor deze eerste stappen tijdens de pilotfase zijn vooralsnog geen grote investeringen voorzien. Rekening
wordt gehouden met één tot enkele tienduizenden Euro’s.
Daarnaast zijn operationele beheerskosten te voorzien voor energie, water, onderhoud, schoonmaak,
beheer(der), internet, verzekeringen, gemeentelijke lasten e.d.
We gaan ervan uit, dat de gemeente (zeker gedurende de pilotfase) geen vergoeding voor het
(maatschappelijke) gebruik van de gebouwen in rekening zal brengen (zie ook hoofdstuk 7).
2. Kostendekking.
De kosten voor de realisatie en het operationele beheer kunnen op een aantal manieren gedekt worden.
We denken aan de volgende inkomsten en vergoedingen:

•

Maatschappelijke baten: hieronder verstaan we niet-materiële opbrengsten voortkomend uit de
toegenomen sociale samenhang en het woon- en werkplezier van inwoners in Piershil (en een
groter gevoel van veiligheid), minder overlast van jeugd waarvoor meer activiteiten en
mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning geboden worden, etc.
Hoewel deze baten essentieel zijn – en aanleiding en uitgangspunt voor dit plan – zijn zij moeilijk
te kwantificeren en in financiële opbrengsten te vertalen.

•

Vergoeding voor het gebruik van de voorzieningen: vanuit de doelstelling van dit hele plan dient
de drempel voor het gebruik van de voorzieningen zo laag mogelijk te zijn. De
gebruiksvergoeding voor de diverse voorzieningen zal dan ook niet meer dan enkele Euro’s per
dagdeel mogen bedragen. Voor recepties kan een wat hogere (marktconforme?) bijdrage worden
gevraagd (afgezien van de catering). Bij theater/film/muziekuitvoeringen kan een bijdrage van
enkele Euro’s per bezoeker worden gevraagd (naast eventuele vergoeding voor de uitvoerenden,
filmrechten, e.d.).

•

Marktconforme vergoeding voor huur van appartementen, schoollokalen, BSO-ruimte,
servicepunt voor gemeente en/of politie en flexwerkplekken: deze inkomsten kunnen echter pas
gerealiseerd worden als (door partners) de noodzakelijke aanpassingen en investeringen zijn
gerealiseerd. In deze vergoedingen zullen ook bijdragen aan de operationele beheerskosten van
het gehele plan verwerkt dienen te zijn.
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•

Tegen een vaste maandelijkse vergoeding kunnen t.z.t.eventueel bepaalde ruimtes meer
structureel huurd worden aan verenigingen, organisaties, ed. voor zover die passen in de
beoogde maatschappelijke doelstelling en bijdragen aan de leefbaarheid van Piershil.

•

Tenslotte denken we aan een bijdrage in de dekking van de kosten d.m.v. sponsoring door
bedrijven en subsidies van de gemeente en mogelijk andere instanties en organisaties.

Voor de investeringskosten en opbrengsten van de appartementen, (school)lokalen e.d. zullen aparte
berekeningen worden gemaakt i.o.m. betrokken partners.

7. Gemeente Hoeksche Waard.

(wat verwachten we van de gemeente?)

In overleg met de gemeente zal het financiële plaatje verder worden opgesteld binnen de door de
gemeente te stellen randvoorwaarden.
We verwachten van de gemeente gedurende de pilotfase:
 dat de gemeente blijft eigenaar van de gebouwen (en de bijkomende verzekeringskosten draagt)
 dat de dorpsvereniging ‘om niet’ gebruik mag maken van de gebouwen (gemeentehuis begane
grond en MFA “de Wurf”
 dat de gemeente een beperkt startbudget beschikbaar stelt om de start van initiatieven vanuit de
inwoners te faciliteren
 dat de gemeente bijdraagt in een deel van de kosten voor aanpassing, inrichting en beheer
(eventueel ook in de vorm van door de samenvoeging van de gemeentes overbodig geworden
meubilair en technische voorzieningen)
 dat de gemeente de eventuele gemeentelijke belastingen kwijtscheldt
 dat de gemeente de benodigde vergunningen verstrekt
De gemeente mag van de dorpsvereniging verwachten:
 dat we de belanghebbenden (inwoners, verenigingen en organisaties) zoveel mogelijk betrekken
bij de te maken keuzes en bij de realisatie en beheer van de voorzieningen
 dat we trachten fondsen aan te boren die bijdragen in de kosten voor de realisatie en de
operationele kosten
 dat we de begeleiding van de realisatie en inrichting van het beheer tijdens de pilotfase op ons
nemen.
 dat we een programmawerkgroep formeren voor het theater/multiplatform (toneel, cabaret, film,
muziek)

Houtskoolschets dorpskern Piershil
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