Gemeentenieuws












Het zomerseizoen is in aantocht. Een gft-container kan erg stinken,
vooral in de zomer. Soms komen er vliegen of zelfs maden (larven
van vliegen) uit. U kunt dit voorkomen door onderstaande tips toe
te passen:
- Zet de container op een koele plek uit de zon.
- Gooi geen vochtig afval in de container.
- Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat
vochtige etensresten eerst uitlekken.
- Verpak snel bedervende en stinkende etensresten als vlees en
vis in een krant.
- Maak de container regelmatig schoon met alleen water en
eventueel groene zeep. Gebruik geen
chloor, want dit is
schadelijk voor het milieu.
- Leg een oude krant of een laagje droog gft-afval onderin. Dit
vergemakkelijkt het legen van de container. U kunt ook biozakken of papieren gft-zakken gebruiken. Deze zijn te koop in
de supermarkt.
- Zorg ervoor dat de container goed gesloten blijft.
- Zorg dat de groene bak leeg is wanneer u met vakantie gaat.
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend
dat zij een vergunning hebben verleend voor het oprichten van een nieuwe, emissiearme ligboxenstal op
de locatie Koningin Wilhelminalaan 137 te Hardinxveld-Giessendam.
Hierop is de procedure zoals omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.
Tijdens de periode van terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Het
besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
De beschikking en de Verklaring Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden met de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 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).
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging beroep worden
ingediend. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Informatieplicht energiebesparing
Bent u ondernemer en verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u
verplicht om vóór 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen
door te geven. Vergeet het niet, u heeft nog twee weken!

Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
te Rotterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Voor het behandelen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Over de hoogte van dit bedrag en de betalingswijze wordt door de griffie van de Rechtbank
informatie verstrekt. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend indien ter zake
tevens een beroepschrift aanhangig is.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

DE MAATSCHAPPELIJKE AGENDA
VAN HARDINXVELD - GIESSENDAM
ZOMER VOOR DE BOEG!
MAG-partners de bibliotheek, Servanda en StuwKR8
hebben de handen ineengeslagen om u tweewekelijks
te informeren over inspirerende en verbindende activiteiten in de gemeente. Zo kunt u de weg nog makkelijker vinden naar activiteiten, informatie of een bijeenkomst die voor u waardevol is! Met de zomervakantie
in het vooruitzicht geven wij u vast een aantal leuke
opties voor de jeugd!
Zomerstart bij Servanda
Om creatief en sportief de zomer in te gaan, organiseert Servanda een Zomerstart in de week van 22
juli t/m 26 juli. Doe mee aan de Crea workshops,
en maak een zomerse mobiel of ga aan de slag met
schelpen! Voor de sportieveling is er Buitenspelen,

De VakantieBieb is vanaf 1 juni open met 30 e-books
voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-books
voor volwassenen erbij. Je hoeft hiervoor geen lid
te zijn van de bibliotheek. Download de app en lezen
maar!
De Speel-In
Een enthousiaste groep vrijwilligers is, met begeleiding
van Servanda, druk bezig met de voorbereidingen voor
het grootste kinderspektakel van Hardinxveld-Giessendam. In en om de Wielewaal worden ruim 35 verschillende hoeken opgezet, waarin kinderen van 6 tot 13
jaar vijf dagen lang kunnen deelnemen aan creatieve
en gezellige knutsel- en spelactiviteiten. Kom jij ook?!
Opgeven als vrijwilliger kan ook nog steeds natuurlijk!

Agenda
Elke dinsdag
Hulp bij administratie 15:00 - 17:00 uur
Budgetspecialiste Monique de Bruijn helpt mensen op weg met administratie, financiële zaken of
formulieren. Dinsdag 25 juni in de bibliotheek aan
de Pieterswaar, dinsdag 2 juli en 16 juli bij Deelcafé De Buurman.
20 juni
Opening ’t Oranje luifeltje 17:00 - 19:00 uur
De buurtkamer voor bewoners in en rondom de
Uranusflat wordt geopend onder het genot van
een kopje soep!
Locatie: Uranusstraat 231, ruimte onderin het
complex.
27 juni
Groet & Ontmoet 17:00 - 19:00 uur
We koken en eten gezellig met elkaar, iedereen
is welkom! Kosten zijn €3,50 per persoon en
aanmelden kan bij buurtwerkers Iris en Lieneke
via i.vanlomwel@servanda.nl of door te bellen of
appen naar 06 – 82 04 50 94.
Locatie: Servanda, Scheldestraat 1.

met o.a. beachvolleybal. Een aantal workshops kosten
€2,- per persoon, andere activiteiten zijn gratis.
Stuur voor meer informatie een mailtje naar
d.vogel@servanda.nl of w.vangurp@servanda.nl.
De VakantieBieb
Wil je tijdens je vakantie lekker veel lezen, maar weinig
boeken meesjouwen? Met de VakantieBieb-app neem
je 50 e-books overal met je mee. Er is van alles wat:
spanning, chicklit, literatuur en informatief.

ervanda
Sociaal Werk

29 juni
Halfdeurseel 08:00 - 15:00 uur
Inwoners van Boven-Hardinxveld verkopen vanaf hun
eigen erf. Waar ballonnen hangen is iets te doen!
Locatie: Boven-Hardinxveld, een plattegrond is
binnenkort beschikbaar.
1 juli
In gesprek over… 19:00 - 22:00 uur
Een dialoog- en inspiratieavond door Servanda en
Bibliotheek Aanzet.
Locatie: Bibliotheek, Pietersweer 34,
Meer informatie volgt nog!
Meer informatie of vragen?
Ga naar www.servanda.nl, www.debibliotheekaanzet.nl
of www.stuwkr8.nl.

