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Inwoners wekken het lege gemeentehuis van Piershil tot leven

POP-UP-PROEFLOKAAL

Ze hebben 'm eindelijk in handen: de sleutel van het lege gemeentehuis in Piershil. De 
dorpsvereniging begint er een 'pop-up-proeflokaal'. ,,We gaan onze meerwaarde nu bewijzen.''

Het grootste pand van Piershil staat al sinds begin dit jaar leeg. Het is veel inwoners al maanden een
doorn in het oog. Zij zien potentie in het pand, maar hadden de sleutel niet om er gebruik van te 
maken.
Tot nu. Want onder leiding van de actieve Dorpsvereniging Swaneblake gaan de inwoners van 
Piershil de komende maanden het ene na het andere evenement 'uitproberen' in het oude 
gemeentehuis van Korendijk. Tijdens de laatste ledenvergadering, vorige week, haalde het dorp 
ideeën op. De komende weken worden deze ingepland op de kalender. ,,En dan zien we welke 
evenementen succesvol zijn en een vervolg verdienen, en welke 'jammer-maar-helaas' zijn'', zegt 
Judith Prins namens de Dorpsvereniging.
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Exclusief voor Piershil en haar inwoners is het echter allerminst. Want ook inwoners van 
Goudswaard met een goed idee voor het gemeentehuis kunnen zich bij de dorpsvereniging melden.

Door het gebrek aan evenementen en activiteiten in Piershil - maar ook in Goudswaard en Nieuw-
Beijerland - leefde de wens om het leegstaande gemeentehuis te gebruiken al maanden bij de 
dorpsvereniging. Een toezegging van de gemeente Hoeksche Waard om het pand met 'pop-up-
evenementen' te gebruiken, kwam er al wel, maar werd nooit concreet gemaakt.

Volgens de gemeente omdat het 'tijd kost om een dergelijk plan voor te bereiden' en er een aantal 
zaken formeel moest worden geregeld. Hoe dan ook, het zat de inwoners van Piershil dwars, omdat 
zij er vanuit gingen per 1 september al de sleutel te krijgen. Onlangs trokken ze daarom nog eens 
aan de bel.

En met succes, zegt Prins. ,,We waren erg teleurgesteld, want wij dachten een toezegging gehad te 
hebben. Nu hebben we opnieuw contact gezocht en zijn nu tot deze oplossing gekomen. We kunnen
nu van alles organiseren en daarmee onze meerwaarde bewijzen. Zo hopen we de gemeenteraad te 
overtuigen dat ze geld vrijmaakt voor onze evenementen omdat wordt gezien dat het ook echt iets 
toevoegt aan het dorp.''

Wethouder Paul Boogaard (rechts) voor het gemeentehuis in Piershil. Naast
hem Arie Kamerling die vorig jaar zijn zorgen uitte over het gebrek aan 
reuring in Piershil wanneer het gemeentehuis leeg zou komen te staan.
 © Qphoto

Plan.
Wethouder Paul Boogaard is er van
overtuigd dat die meerwaarde er is. ,,Het
gemeentehuis was altijd het hart van
Piershil en dat kan het nu weer worden'',
zegt hij. De pop-up-activiteiten zijn wat
hem betreft de opmaat naar een definitieve
invulling van het pand. ,,Het plan waarover
we spreken, is het plan van de
dorpsvereniging en woonzorgcentrum
Heemzicht: in het gemeentehuis
plaatsmaken voor bijvoorbeeld een
minitheater, filmhuis of muziekpodium
waar scholen en verenigingen gebruik van
kunnen maken. En misschien ook voor flexplekken en vergaderruimtes.                  
Maar denk ook aan het maken van woningen voor oudere echtparen van wie één van de partners 
dementie heeft en jongeren- of flexwoningen. Dat is het plan waarover we in gesprek zijn.''
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Eenzaamheidsbestrijding: ‘Liefst dit jaar al een kerstdiner’
Als het aan Judith Prins ligt, kan een aantal eenzame Hoeksche Waarders eind december 
aanschuiven voor een kerstdiner in het oude gemeentehuis in Piershil. ,,Of dat allemaal haalbaar is, 
dat moet nog blijken. Maar het lijkt mij geweldig om iets voor de eenzame mensen terug te doen 
rond de feestdagen in december. Het liefst al dit jaar’', zegt Prins.

Kerstdiner voor eenzame ouderen bij de Roo van Capelle. 
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,,En als dat niet gaat lukken, dan wil ik zelf een kleine versie van een kerstdiner houden bij mij aan 
de keukentafel en volgend jaar een nieuwe poging wagen. Zulke evenementen zie ik zeker zitten om
als dorpsvereniging op te zetten nu we de sleutel van het gemeentehuis hebben gekregen.

Tot de gemeente haar plan met het oude gemeentehuis definitief klaar heeft, hebben Prins en haar 
dorpsgenoten de sleutel van de voordeur echter in hun zak. ,,We gaan veel leuke dingen doen. Ik 
hoop dat er voor de kerst al een aantal is geweest.‘’

Hoewel de pop-up-gebruikers geen huur voor het pand hoeven te betalen en de energierekening 
door de gemeente wordt betaald, zal er soms entree worden gevraagd, zegt Prins. ,,Voorlopig 
moeten we het zonder subsidies doen, dus moeten we een potje proberen te krijgen door kleine 
entreegelden van twee of soms vijf euro en de verkoop van drankjes bij evenementen. Van dat geld 
kunnen we hopelijk de activiteiten uitwerken en verbeteren.‘’

Over animo vooraf hoeft Prins niet te klagen. Veel inwoners van Piershil hebben zich al bij haar 
gemeld om de handen uit de mouwen te steken. ,,Ik ben zó trots op iedereen. We zijn het kleinste 
dorp, maar kunnen samen grote dingen doen. Dát gaat we nu laten zien.‘’
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