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Geen openbare vergadering, toch een
“jaarverslag”,

Wat hadden we graag een drukbezochte openbare 
vergadering georganiseerd, waar alles wat in het 
afgelopen jaar gebeurd was in het voormalig 
gemeentehuis de revue was gepasseerd en we 
plannen konden delen over het komend jaar.

Coronawolken boven de plannen.
Maar …  niets van dat alles, de reden is bekend: 
corona. Behalve de Kerstherberg konden geen grote 
bijeenkomsten worden gehouden, geen 
verenigingsmarkt, geen flipperkast competitie, geen 
demonstraties van spoorbanen of stoommachines. 
enz. En ook voor kleinere evenementen ondervinden 
we veel twijfel en onzekerheid bij mogelijke 
organisatoren. 
Eigenlijk betekent het dat we als bestuur vooral bezig 
zijn met overleggen over mogelijkheden, over 
protocollen (die dan de dag daarna weer moeten 
worden aangepast) en het niet doorgaan van plannen.

Toch nog een paar opklaringen.
We waren dan ook heel blij met het wel doorgaan van
de Open AtelierDagen, omdat heel duidelijk werd 
welke mogelijkheden het gebouw heeft en geeft. Ook 
de try-out met bokslessen voor de jeugd was een 
geslaagde pop-up activiteit. De evenementen waren 
een succes en hebben  ons geholpen enthousiast te 

blijven en ons te blijven inzetten voor (mede)gebruik 
van het gemeentehuis.  

Natuurlijk zijn er ook zaken die “gewoon” doorgaan. 
Het dijkenoverleg blijft aandacht vragen voor de 
verkeersproblematiek en het Tiengemetenpad door te
overleggen met de gemeente en met het waterschap. 
We hebben ook regelmatig overleg met de gemeente 
over oa. de beheer- en onderhoudssituatie van het 
groen en de straten in ons dorp. Lang niet alle  
overleggen hebben direct een zichtbaar resultaat, 
maar we hebben een lange adem en zorgen ervoor 
dat Piershil niet vergeten wordt en dat zijn we ook 
voor komend jaar van plan. 

Voormalig gemeentehuis als tijdelijke 
schuilplaats.
Nadat we de ‘Houtskoolschets’ voor het voormalige 
gemeentehuis hadden gepresenteerd zijn we aan de 
slag gegaan om in een ‘Blauwdruk’ de ideeën verder 
uit te werken en (financieel) te onderbouwen. Helaas 
is ook dit traject t.g.v. de grote onzekerheden rond 
corona tijdelijk tot stilstand gekomen. Wel hebben we
de gebruiksovereenkomst met de gemeente kunnen 
verlengen en gebruiken we het gemeentehuis in deze 
crisistijd vooral als uitwijkplaats voor vergaderingen 
van de dorpsvereniging en Heemzicht en zijn we in 
overleg met andere organisaties om ook hen tijdelijk 
onderdak te kunnen bieden.

Het nieuwe (thuis)werken.
Nu thuiswerken ‘het nieuwe werken’ lijkt te worden, 
inventariseren we de behoefte aan flexplekken voor 
thuiswerkers in en om Piershil. Wie geïnteresseerd is 
in een tijdelijke werkplek in het gemeentehuis, 
nodigen we dan ook van harte uit een berichtje naar 
ons (info@swaneblake.nl) te sturen waarin u aangeeft
hoe vaak u per week gebruik van een zo’n werkplek 
zou willen maken. We bespreken daarna met de 
geïnteresseerden wat de wensen en mogelijkheden 
zijn. 

mailto:info@swaneblake.nl?subject=Belangstelling%20thuiswerken
http://www.swaneblake.nl/
https://www.swaneblake.nl/uncategorized/thuiswerken-in-het-voormalige-gemeentehuis/
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Afgelopen periode heeft de Werkgroep Dijkenoverleg
 achter de schermen weer de nodige acties 
ondernomen om de aandacht op de infrastructuur in 
onze regio te blijven vragen.
Klankbordgroep Leenheerenpolder: De infrastructuur, 
dus de ontsluiting van dit project blijft een belangrijk 
item. Ondanks dat volgens de richtlijnen van 
duurzaam veilig de wegen de aantal 
verkeersbewegingen aan moeten kunnen, is men wel 
van mening dat het hier niet gaat om normale wegen 
maar dijk- en polderwegen. Samen de 
dorpsvereniging uit Goudswaard blijft een goede 
ontsluiting voor ons een keiharde voorwaarde om dit 
project te kunnen ontwikkelen. En een goede 
ontsluiting voorkomt meer overlast voor de 
omwonenden. En met de huidige wegen is de 
ontsluiting zeer zorgelijk.
Fietspad Steegjesdijk: Samen met de CDA fractie en 
dorpsvereniging Goudswaard hebben we om een vrij 
liggend  fietspad gevraagd langs de Steegjesdijk. Tot 
nu toe wil het Waterschap hier niet aan meewerken.
Tiengemetenpad  :   De gemeente is achter de schermen
aan het werk om de grond te verkrijgen om dit pad 
verder door te trekken. Wij hebben gepoogd om 
Piershil te laten mee profiteren van dit fietspad maar 
dit is helaas niet gelukt. Het komt uit het potje 
toerisme en kan niet voor verkeersveiligheid gebruikt 
worden.
Vorkenstructuur:     De gemeenteraad heeft ingestemd 
met de vorkenstructuur. Dit houdt in dat vermoedelijk
de Lange Eendrachtsweg opgewaardeerd wordt om 
Goudswaard via die route te ontsluiten. Het 
Dijkenoverleg wordt enigszins bij deze plannen 
betrokken en wij maken ons hard dat dijken ontlast 
worden en de omwonenden minimale overlast zullen 
ervaren met deze route. Ook zijn wij van mening dat 
het doortrekken van de Korteweg bij Zuid Beijerland 
een dure oplossing is voor 1 minuut tijdswinst en 
mogelijk minder verkeersdruk op de Korteweg. De 
aanleg van een vrij liggend fietspad op de Korteweg 
zal de verkeersveiligheid wel doen toenemen. Er volgt 
nog onderzoek naar dit gedeelte van de 
vorkenstuctuur.
Gemeente Hoeksche Waard Wij hebben onlangs een 
gesprek gehad met twee senior ambtenaren van de 
gemeente en hebben onze oplossingen voor het korte
termijn overgebracht. Voor Piershil het aanpassen van
de kruising Buitenom en Sluisjesdijk en de Sluisjesdijk 
zodanig inrichten dat het zware verkeer liever over 
het Buitenom naar de A29 rijdt en de snelheid zal 
doen afnemen. 

Fit in Piershil
Twee dromen komen uit.

Op 1 juli 2020 opende fitness club “Fit in Piershil” haar
deuren. Na een jarenlange periode waarin veel 
praktische en ambtelijke hobbels moesten worden 
overwonnen, werd eindelijk de droom van Ina en 
Willem Batenburg gerealiseerd om een eigen fitness 
club te beginnen in Piershil. Hiermee ging ook een 
tweede droom voor veel inwoners van Piershil in 
vervulling waarbij een einde kwam aan de jarenlange 
ergernis over het aanzien van het begin van de 
Voorstraat. In plaats van een dichtgetimmerde 
bouwval staat er nu op dezelfde plaats een 
gloednieuw pand. Het is geheel opgetrokken in de stijl
van de andere panden in de  straat, die 
gezichtsbepalend is voor het dorpskarakter van 
Piershil; een echte bijdrage aan het aanzien van ons 
dorp.

Onder het motto “Iedereen fit in Piershil” bieden Ina 
en Willem aan inwoners van Piershil en omliggende 
dorpen de gelegenheid om op een leuke, veilige en 
effectieve manier fit te worden en te blijven. Het is 
geen traditionele sportschool maar er wordt gewerkt 
volgens de zg. Milon methode, waarbij je in 35 
minuten in een cirkel van toestellen heel veel 
verschillende spieren aan het werk zet.  In hetzelfde 
gebouw is ook ruimte ingericht voor fysiotherapie van 
Koesveld Fysio en voor het administratiekantoor van 
Batenburg. Een multifunctioneel gebouw voor een fit, 
gezond en leefbaar Piershil. 

http://fitinpiershil.nl/
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Open Atelier Dagen Hoeksche Waard

Het was prima fietsweer op 12 en 13 september, 
dat kwam goed uit, want het was het weekeind van 
de 34e editie van de Open Atelier Dagen. Dit jaar was 
weer de westkant van de Hoeksche Waard aan de 
beurt (het gaat namelijk om en om), op 11 locaties 
werd  Kunst van in totaal 22 kunstenaars 
tentoongesteld. 

Vijf kunstenaars gebruikten hal, raadszaal, gangen en 
een aantal andere ruimtes op de begane grond van 
het voormalig gemeentehuis van Korendijk als 
tentoonstellingsruimte. Verspreid over zaterdag en 
zondag ontvingen ze daar ruim 200 bezoekers. Er was 
ruimte voldoende voor iedereen om zich te houden 
aan de vereiste afstanden, er was tijd om met elkaar 
het tentoongestelde te bespreken, te bewonderen, 
met de kunstenaars te bespreken, de Kunst te kopen. 
Kinderen konden zelf aan de slag met papier en verf. 

Wat mij (Anneke Onderdelinden, de schrijver van dit 
stukje) opviel tijdens de dagen ervoor dat de 
tentoonstelling werd opgebouwd: met hoeveel 
aandacht, zorgvuldigheid, plezier, respect voor elkaars
werk er werd overlegd wie wat waar zou gaan 
tentoonstellen, hoe de schilderijen moesten hangen, 
of het anders toch niet beter was.  

Heel verschillende werken leverden een boeiende 
totaaltentoonstelling op. De bezoekers genoten, de 
kunstenaars zelf waren enthousiast over de ruimtes 
en de mogelijkheden. Een goed weekeind, voor 
herhaling vatbaar. 
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Gunterwait

Vrijdagavond 9 oktober om ca 19.30 uur ben ik te gast
in Gunterwait, waar elke vrijdagavond jongeren 
tussen de 11 en 14 jaar welkom zijn. 

Natuurlijk muziek!, voor-  en achterdeur staan 
wagenwijd open vanwege de ventilatie en buiten 
praat ik met de piershillenaren (Nicole Stoppelenburg 
en Jan van Buuren) over hun activiteiten voor deze 
jongerengroep. 
Want .. nu al weer enige maanden geleden is 
Gunterwait heropend. 

Ik krijg een enthousiaste rondleiding; een jong meisje 
leidt me langs de foto’s van vroeger toen Gunterwait 
ook een tijd open was, ze vertelt over de enorme 
spinnenwebben die ze vonden toen er 
schoongemaakt en heringericht moest worden. 

Maar het resultaat is ernaar! Gemiddeld genomen zijn
er 20 a 30 jongeren van 19.00 tot 21.00 uur aanwezig, 
waar ze geheel kosteloos hun avond kunnen 
doorbrengen. Gunterwait draait namelijk volledig op 
donaties van particulieren en lokale ondernemers. 

Ze luisteren muziek, kunnen computerspelen doen, 
darten,  flipperkasten, dansen, kletsen met elkaar, 
zitten aan de bar voor natuurlijk niet-
alcoholhoudende drankjes en hebben het gewoon 
gezellig en goed met elkaar. 
Soms gebeurt er gewoon wat er gebeurt, soms 
worden er thema-avonden georganiseerd. 
De eindtijd wordt strikt gehanteerd, maar eerst wordt 
er nog gezamenlijk afgewassen en opgeruimd. 

Gedurende deze avonden zijn de beide 
initiatiefnemers voortdurend aanwezig en dat vinden 
ze, zo blijkt uit het gesprek, helemaal niet erg, want 
ook zij hebben het prima naar hun zin. 

Er is geen website, maar op alle andere media zijn ze 
prima te vinden. 

Tot hun spijt moet het begeleidende echtpaar in 
verband met hun vitale beroepen er alles aan doen 
niet besmet te raken en zijn thans de activiteiten stop 
gezet.

Wanneer Gunterwait weer open gaat zal bekend 
gemaakt worden via (sociale) media en natuurlijk op 
de website van de dorpsvereniging: 
www.swaneblake.nl .

http://www.swaneblake.nl/

