Gemeentenieuws
Kennisgeving aangaande overeenkomst
(anterieur) op grond van artikel 6.24 wet
ruimtelijke ordening

28 april 2021

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Het college maakt bekend dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maken op grond van artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat een intentieovereenkomst is
gesloten tussen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Blokland Bouwpartners B.V. over het ontwikkelen van 15 koopappartementen in het oostelijke gedeelte van de planlocatie Stationsstraat
23-27.

Datum Ontvangst

Adres

Omschrijving

20 april 2021

Waalstraat 8

Wijzigen voor- en achtergevel

21 april 2021

Peulenstraat-zuid 23

Plaatsen dakopbouw aanbouw

22 april 2021

Sliert 2

Aanbrengen oeverbegroeiing

Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken,
inclusief het wettelijk verplichte kostenverhaal, over het ruimtelijke
initiatief en de rollen die partijen daarbij op zich zullen nemen. De
samenwerkingsovereenkomst is op 19 april 2021 tussen partijen
ondertekend. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar
of beroep open. Deze kennisgeving kan beschouwd worden als de
zakelijke weergave van de overeenkomst.

22 april 2021

Binnendams 44

Kappen 4 bomen

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wabo Rivierdijk 596 te HardinxveldGiessendam
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat het voornemens is om
met toepassing van artikel 2.10, 2.12, lid 1 sub a, onder 1º en 2º en
2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor het transformeren van een kantoorruimte
naar een logiesgebouw met 32 eenheden op de locatie Rivierdijk
596 te Hardinxveld-Giessendam. Hierop is de procedure zoals omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam) en zijn in die periode ook te
vinden op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl
(Bestuur>Regelgeving en bekendmakingen>Documenten ter inzage).
Tijdens de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of
mondeling (doch bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze op de ontwerpbeschikking indienen. Uw schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam. Uw mondelinge zienswijze kunt u inbrengen
bij de behandelend ambtenaar. Voor het maken van een afspraak
kunt u bellen naar de heer C.J. Huisman (t. 14 0184) of mailen naar
cj.huisman@hardinxveld-giessendam.nl.
Na afloop van de terinzagetermijn zal het college een besluit nemen
als geen zienswijze worden ingediend. Worden wel zienswijzen ingediend dan zullen de zienswijzen alsmede een eventuele reactie
hierop van de aanvrager aan het college worden voorgelegd. Als
indiener van een zienswijze wordt u hiervan op de hoogte gebracht
en tevens ontvang u de definitieve beschikking.

Als u meer informatie wilt over een aanvraag, stuur dan een mail naar omgevingszaken@hardinxveldgiessendam.nl. Team Omgevingszaken zal dan contact met u opnemen. Tegen de ingediende aanvragen
is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
Datum Verzonden

Adres

Omschrijving

21 april 2021

Buitendams 160

Vervangen bestaande dakkapel

Als u het met een bovenstaand besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de verzending van het
bovenstaand besluit een schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Uw bezwaarschrift moet ondertekend
zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Het besluit treedt direct in werking, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist,
het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in
Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Nachtelijke werkzaamheden tot 21 mei
Vanaf woensdag 28 april zijn er nachtelijke werkzaamheden in onze gemeente. Het gaat om het
aanbrengen van drempels bij de op- en afritten van de A15 naar de Nieuweweg en Peulenlaan/
Buitendams. Daarbij hoort het aanpassen van bestrating, het frezen van asfalt en het aanbrengen
van een nieuwe laag asfalt en markeringen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag
21 mei 2021.
Week 17
• Wo 28 april (nacht) van 19.00 uur – 5.00 uur afsluiten Peulenlaan ter hoogte van de rotonde.
• Do 29 april (nacht) van 19.00 uur – 5.00 uur afsluiten Buitendams ter hoogte van de rotonde.
Week 18
• Maandag 3 mei (nacht) van 21.00 uur – 5.00 uur afsluiten op de A15 rechts afrit 26 A inclusief
werkzaamheden op de Nieuweweg OWN Hardinxveld-Giessendam.
• Dinsdag 4 mei (nacht) van 21.00 uur – 5.00 uur afsluiten op de A15 rechts toerit 26 B inclusief
werkzaamheden op de Nieuweweg OWN Hardinxveld-Giessendam.
• Woensdag 5 mei (nacht) van 21.00 uur – 5.00 uur afsluiten op de A15 links afrit 26 C inclusief
werkzaamheden op de Nieuweweg OWN Hardinxveld-Giessendam.
• Donderdag 6 mei (nacht) 21.00 uur – 5.00 uur afsluiten op de A15 links toerit 26 D inclusief
werkzaamheden op de Nieuweweg OWN Hardinxveld-Giessendam.
Week 19
• Geen werkzaamheden.
Week 20
• Vanaf 17 t/m 21 mei.
Bij de rotonde afrit 25 van 19.00 uur tot 5.00 uur.
De werkzaamheden bij afrit 26 Nieuweweg van 21.00 uur tot 5.00 uur.

Agenda
12 mei - 19.30 uur
Fractie-overleg

27 mei – 19.30 uur
Het Debat en Het Besluit

20 mei – 19.30 uur
De Ontmoeting

10 juni – 19.30 uur
Fractievergadering

Contact

Bezoekadres/postadres

tel. 14 0184
e-mail info@hardinxveld-giessendam.nl
http://twitter.com/gemhg
www.facebook.com/gemhg
whatsapp: 06-34 65 62 85
Instagram: @gemeentehg

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
3371 AS Hardinxveld-Giessendam
Postadres
Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Nieuws over corona op
www.hardinxveld-giessendam.nl
Kijk voor algemeen nieuws onder home/nieuws op ‘Berichten corona’
Kijk voor ondernemersnieuws onder ondernemen op
‘Informatie corona ondernemers’

Openingstijden aanvraagbalie gemeentehuis

Openingstijden receptie gemeentehuis

Online afspraak maken
voor coronatest
Iedereen met klachten als verkoudheid,
hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak
of reuk kan ook online een afspraak maken voor een coronatest.
Ga naar https://coronatest.nl/ en plan jouw afspraak.

Gemeentenieuws

28 april 2021

Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationsstraat 23-27”
Kennisgeving
Het college maakt overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
bekend dat een nieuw bestemmingsplan ‘’Stationsstraat 23-27”wordt voorbereid.
Toelichting
In het voorliggend bestemmingsplan worden twee ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan bestaat uit de ontwikkeling van een woonzorggebouw
voor de realisatie van 24 woonzorgeenheden met gemeenschappelijke voorzieningen in
het westelijk gedeelte van de planlocatie en de ontwikkeling van een appartementengebouw met 15 reguliere appartementen in het oostelijk gedeelte van de planlocatie. De
twee deelontwikkelingen vormen één stedenbouwkundig geheel.
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt in dit stadium geen gelegenheid geboden over
het voorontwerpbestemmingsplan zienswijzen naar voren te brengen. Een inspraakreactie geven is wel mogelijk. Hoe u dit moet doen staat hieronder beschreven. Verder vindt
er wel vooroverleg plaats met betrokken instanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het
Bro.
Ligging plangebied
Het plangebied bevindt zich op de hoek Molenstraat/Stationsstraat 23-27 ter plaatse
van de voormalige Giessenschool en de huisartsenpraktijk.
Procedure
Conform de ‘Inspraakverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam’ ligt het voorontwerp bestemmingsplan van donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 26 mei
2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te HardinxveldGiessendam. Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentiﬁcatienummer is NL.IMRO.0523.BP2021STATIONSSTR-VO01
Tijdens de inzageperiode kunnen ingezetenen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Wilt u een inspraakreactie indienen? Dan kunt u:

Een schriftelijke reactie zenden aan het college van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam. Een mondelinge reactie indienen. Voor
het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer mr. G.J. Nieuwland van team Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer (14 0184) of per email:
gj.nieuwland@hardinxveld-giessendam.nl
Informatieavond
Om u de gelegenheid te geven om vragen te stellen over het voorontwerpbestemmingsplan, nodigen wij u graag uit voor een digitale informatieavond op donderdag 20 mei
2021 van 19.30 en 21.00 uur.
In verband met de RIVM-richtlijnen omtrent Covid-19 houden wij de bijeenkomst digitaal. U kunt zich aanmelden door uiterlijk woensdag 12 mei 2021 uw voor- en achternaam en e-mailadres onder vermelding van “informatieavond Stationsstraat 23-27” te
mailen naar: info@wonenaandestationsstraat.nl.
Vervolgens ontvangt u op dinsdag 18 mei 2021 per e-mail een uitnodiging met een link
voor een digitale bijeenkomst in het programma MS Teams. Met die link kunt u op donderdag 20 mei vanaf 19.25 uur inloggen en deelnemen aan de informatieavond.
Tijdens de informatieavond worden twee korte presentaties door de initiatiefnemers gegeven, waarna u vragen kunt stellen. Initiatiefnemers en de gemeente zullen aanwezig
zijn om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Tijdens de informatieavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend. Wilt u daarvan gebruik maken; zie het
kopje “procedure” in deze bekendmaking.
Vervolg
Na de verwerking van de inspraak- en overlegreacties wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarna gelegenheid is om zienswijzen in te dienen. Dit zal bekend worden gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, de Staatscourant en
www.hardinxveld-giessendam.nl.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14 0184.

Huidige openingstijden gemeentehuis
(alleen voor dringende zaken)
•
•
•
•
•
•
•

Aangifte geboorte of overlijden
Verhuizingen
Aanvraag paspoort/ID-kaart (korter dan een maand geldig)
Aanvraag rijbewijs (korter dan een maand geldig)
Huwelijk/geregistreerd partnerschap
Erkenning kind/ongeboren vrucht
Gehandicaptenparkeerkaart

Nieuw: de receptie en de aanvraag burgerzaken zijn
ook op dinsdagochtend van 09.00 uur – 12.00 uur en op
donderdag van 16.00 – 20.00 uur geopend.
Openingstijden receptie en aanvragen burgerzaken
Maandag van 09.00 – 12.00 uur, dinsdag van 09.00 –
12.00 uur, woensdag van 13.00 – 16.00 uur, donderdag
van 16.00 – 20.00 uur en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.

Alleen op afspraak via 14 0184.
Telefonisch (14 0184)
Maandag t/m donderdag van 09.00 – 16.00 uur, vrijdag
van 09.00 – 12.00 uur.
WhatsApp (06 – 34 65 62 85)
Tijdens de openingstijden (zie hierboven)
Overige zaken kunt u regelen via
www.hardinxveld-Giessendam.nl: aanvraag verklaring
omtrent gedrag, aanvraag uittreksel BRP, geboorteaangifte en verhuizing binnen Hardinxveld-Giessendam.
Openingstijden 5 mei
Woensdagmiddag 5 mei zijn wij geopend.

Openingstijden Hemelvaart
Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag en is het gemeentehuis gesloten. Aansluitend op vrijdag 14 mei is het
gemeentehuis ook gesloten.
Op maandag 17 mei staan wij graag weer voor u klaar.
Openingstijden Pinksteren
Maandag 24 mei is het gemeentehuis in verband met
Pinksteren gesloten.
Dinsdagochtend 25 mei zijn wij weer open en staan wij
graag weer voor u klaar.
Overige zaken kunt u regelen via:
www.hardinxveld-Giessendam.nl: aanvraag verklaring
omtrent gedrag, aanvraag uittreksel BRP, geboorteaangifte en verhuizing binnen Hardinxveld-Giessendam.

Laatste kans: zonnepanelenactie en gratis cadeaubon
Het is de laatste week dat u zich kan inschrijven voor de zonnepanelenactie. Ook
voor het aanvragen van de gratis cadeaubon voor energiebesparende producten
ter waarde van € 45,00 kunt u nog één week terecht bij het regionaal energieloket.
Hiermee wil de gemeente het verduurzamen van woningen eenvoudig maken voor haar
inwoners en duurzame energieopwekking stimuleren. Het doel is minder CO2-uitstoot.
Wat betekent dit nu eigenlijk? CO2-uitstoot is namelijk onzichtbaar. De CO2-uitstoot
wordt nog wel eens in bomen uitgedrukt: 50 bomen kunnen een ton (1000 kg) CO2
opnemen. Het kan ook op een andere manier worden uitgedrukt om een beeld bij de
uitstoot te krijgen.

• Een luchtballon van 200 m3 (en ja dat is best groot!).
• 125 m3 cola.
Voor 1 ton CO2-uitstoot…
• Moeten 50 bomen een jaar lang groeien.
• Moet een 2.3MW windmolen 2,5 uur draaien.
• Heb je 9 á 10 zonnepanelen nodig die een jaar lang stroom opwekken.
Bronnen: Greenseat, Climate Neutral Group, co2-emissiefactoren.nl diverse energiemaatschappijen.

Je stoot een ton CO2 uit wanneer je:
• 319 liter diesel verbrandt.
• Met een gemiddelde auto zo’n 5.800 km rijdt.
• Je 7 keer naar Parijs vliegt.
• 16.000 km met de trein reist (maar met een intercity van NS is de uitstoot 0 gram per
km).
• 7.000 kilometer met de bus reist.
• 3 keer om de aarde ﬁetst op je elektrische ﬁets.
• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt.
• 250(!) Big Macs eet.

U kunt nog meedoen aan de collectieve zonnepanelenactie die het Regionaal Energieloket in opdracht van de gemeente organiseert. Vraag voor 7 mei 2021 een vrijblijvende
offerte aan via: https://regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/zonnepanelenactiehardinxveld-giessendam. Al rond de 175 dorpsgenoten gingen u voor. Meer informatie
over de zonnepanelenactie vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Wat is de omvang van een ton CO2?
• 500 CO2 brandblussers.

Via www.regionaalenergieloket.nl/hardinxveld-giessendam kunt u de cadeaubon aanvragen voor de webshop. Er mag een bon per adres worden aangevraagd.

En als u daar toch bent: U kunt nog tot 7 mei een gratis cadeaubon aanvragen!
De gemeente Hardinxveld-Giessendam biedt u een cadeaubon aan ter waarde van
€ 45,00 voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledlampen, tochtstrippen of
radiatorfolie.

