
De nieuwe technisch voorzitter van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, Jan 
Pierweijer, opende zaterdag 8 september met een paar rake zinnen het Kunstfestival 
op het Rododendronplein. De voormalige supermarktmanager bij Bas van der Heide is 
al vele jaren lokaal politiek actief zonder dat ook maar iemand weet op welke partij hij 
stemt. “Ze hebben het al vaak gevraagd en gesuggereerd, maar mijn politieke voorkeur 
blijft geheim. Ik ben bezig voor de belangen van de inwoners van ons gebied en dan 
spelen links of rechts helemaal geen rol. Je moet gewoon regelen wat geregeld moet 
worden.”

Dat neemt echter niet weg dat Jan 
Pierweijer weldegelijk scherpe op-
vattingen en heldere meningen 

heeft over bepaalde zaken. Het sluiten van 
de stadskantoren voor bepaalde delen van 
de gemeentelijke dienstverlening vindt 
hij een ordinaire bezuinigingsmaatregel 
waarvan het overigens nog maar de vraag 
is of het echt een bezuiniging is. 
“Voor het verlengen van een paspoort of 
een rijbewijs moeten de mensen nu naar 
de Coolsingel of naar de Alexanderpolder. 
Zeker als je niet meer zo mobiel bent is dat 
best lastig. Voor allerlei andere zaken, zoals 
de WMO, blijft het stadskantoor wel de plek 
waar je moet zijn. Dit soort verschillen kun 

je aan een burger die daar af en toe mee te 
maken heeft gewoon niet uitleggen. Nog-
maals: het is in mijn ogen een heel verkeer-
de beslissing geweest. Nee, het nieuwe col-
lege draait dat niet terug. Ze zijn nu het 
stadskantoor aan de Argonautenweg aan 
het verbouwen om de veranderingen in de 
praktijk goed te kunnen doorvoeren.”
Jan Pierweijer is al jaren actief bij de Bewo-
nersorbanisatie 110-Morgen waar hij zelf 
ook woont. Van daaruit maakt hij al lange 
tijd deel uit van de Gebiedscommissie die 
de opvolger was van de Deelgemeenteraad. 
In de Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek zitten dertien mensen. Daarvan 
zijn er tien vanuit politieke partijen geko-

zen en drie vanuit de gezamenlijke bewo-
nersorganisaties: Bewoners! HiS. Behalve 
Jan zijn dat Ton van Eijsden van Leven in 
Schiebroek en Dennis Mark van InHillegers-
berg. 
Jan Pierweijer zegt dat de directe inbreng 
vanuit de bewonersorganisaties perfect 
werkt. “We hebben regelmatig onderling 
overleg waarbij goed naar voren komt wat 
er speelt. Via ons als vertegenwoordigers 
van de bewonersorganisaties hebben de 
burgers direct inbreng. De leden die via de 
partijen gekozen zijn, hebben weer het 
voordeel dat ze directe lijnen hebben met 
hun partijgenoten die aan de Coolsingel in 
de gemeenteraad zitten. Als Gebiedscom-
missie komen we in principe één keer per 
maand bij elkaar voor een formele vergade-
ring maar daar tussendoor brengen we 
werkbezoeken en voeren we her en der 
overleg als er wat speelt. Een Gebiedscom-
missie geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan het College van Burgemeester & Wet-
houders. En in de Gebiedscommissie kun-
nen bewonersinitiatieven worden inge-

diend als startpunt om via de gemeenteraad 
iets voor elkaar te krijgen. Er zijn ook ver-
schillende deelwerkgroepen bezig met on-
derwerpen die spelen. Dat kan van alles 
zijn: de funderingsproblematiek, de nieu-
we A16, wel of niet uitbreiding van het vlieg-
veld, allerlei verkeerssituaties, enzovoort.”
Qua democratie werkt het goed, zegt Jan 
Pierweijer. “Burgers kunnen ons over van 
alles aanspreken en bij de vergaderingen 
gebruik maken van het spreekrecht. Er 
wordt goed samengewerkt en je praat in 
zo’n Gebiedscommissie over heel concrete 
zaken. We doen namens het college ook 
receptionele zaken zoals het gelukwensen 
van een diamanten huwelijkspaar of een 
honderdjarige. En als voorzitter mag ik dan 
vandaag het Kunstfestival Schiebroek-Hil-
legersberg officieel openen. De Gebieds-
commissie heeft een ondersteunende bij-
drage geleverd zoals we veel meer 
bewonersactiviteiten stimuleren en onder-
steunen. In totaal heeft de Gebiedscommis-
sie een jaarbudget van ongeveer 3,5 ton.
Jan Pierweijer, 62 jaar, getrouwd, geen kin-
deren, woont al vanaf 1998 met veel plezier 
in de wijk 110Morgen. Al vele jaren is hij 
maatschappelijk actief met uiteenlopend 
vrijwilligerswerk. 

“Ik vind het leuk om met mensen om te 
gaan en iets voor ze te betekenen. Dienst-
verlenend zijn voor mensen was vroeger als 
supermarktmanager ook mijn vak. Als voor-
zitter van de Gebiedscommissie wil ik mijn 
steentje blijven bijdragen. Ik heb wel vaker 
een voorzittershamer gehanteerd. Mijn 
streven is de vergaderingen niet langer te 
laten duren dan nodig is. Iedereen moet 
zijn of haar inbreng hebben zonder dat het 
oeverloos wordt!”

Personalia

Naam: Jan Pierweijer
Leeftijd: 62
Beroep: van huis uit 
supermarktmanager
Bezigheden: veel vrijwilligerswerk, 
onder meer via Gebiedscommissie
Passie: iets betekenen voor mensen
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