Gemeentenieuws
Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst Het Debat en Het Besluit
Donderdag 28 november 2019
19.30 uur, Raadzaal

4.
5.
6.
7.

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

Het Debat

1.
2.
3.

20 november 2019

Datum Ontvangst

Adres

Omschrijving

Voorzitter: Arjan Meerkerk

17 oktober 2019

Rembrandthof 85

Het kappen van een boom

Opening
Vaststellen agenda van Het Debat
Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Debat op 31
oktober en 7 november 2019 (deel A)
Vragenkwartiertje
Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen
Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en
structuurkaart ‘t Oog
Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie

15 november 2019

Parallelweg naast 104

Nieuwbouw woning

Schorsing

Het Besluit

De aanvragen kunt u na afspraak met het team Omgevingszaken inzien op het gemeentehuis. De afspraken
kunnen ingepland worden op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur – 15.00 uur en vrijdag van
09.00 uur – 12.00 uur. Tegen de ingediende aanvragen is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
Datum Verzonden

Adres

Omschrijving

11 november 2019

Binnendams 34

Aanleggen paardenpaddock met hekwerk

Verleende overige vergunningen

Voorzitter: Dirk Heijkoop
8. Heropening
21.10 uur*
9. Vaststellen agenda van Het Besluit
10. Vaststellen concept-besluitenlijsten van Het Besluit op 31
oktober en 7 november 2019 (deel B)
11. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen en
structuurkaart ‘t Oog
12. Vaststellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie
13. Benoeming lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar
Verenigd Onderwijs (OVO)
14. Sluiting

Datum verzonden Adres

Omschrijving

Datum

14 november 2019

Restauratiewerkzaamheden
aan de balkons

7 november 2019 tot
5 april 2020

Intocht Sint Nicolaas

23 november 2019

Maasstraat 2 t/m 36

14 november 2019

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

Na afloop van de vergadering vergadert de raad in beslotenheid verder.
*De aanvangstijd van Het Besluit is indicatief. De achterliggende
stukken en de meest actuele agenda van deze bijeenkomst kunt u
raadplegen via raad.hardinxveld-giessendam.nl

Openingstijden gemeentehuis
Op maandag 25 november is Burgerzaken gesloten in verband met
vervanging van apparatuur. Vanaf donderdagavond 21 november
kunnen hierdoor geen spoedaanvragen meer gedaan worden.

Energiebesparende tip
Gebruik de waterkoker bij elektrisch koken
Het kost minder energie om water met een waterkoker aan de kook
te brengen dan op de kookplaat. Als je kookt op gas geldt dit niet!

Agenda

Spreekuur

21 november 2019
19:30 uur Gemeenteraad
De Ontmoeting

Burgemeester
U kunt een afspraak maken met
de burgemeester via de medewerksters van het bestuurssecretariaat, t. 14 0184. U kunt
via dit telefoonnummer ook een
afspraak maken met één van de
wethouders.

28 november 2019
19:30 Gemeenteraad
Het Debat en Het Besluit

Verkeersmaatregel intocht Sint Nicolaas
Op zaterdag 23 november 2019 wordt Sint Nicolaas ontvangen in ons dorp. In verband met de hiermee
gepaard gaande activiteiten zullen de volgende straten tijdelijk worden afgesloten:
Vanaf 9:30 uur tot ca.11:15 uur:
• De Rivierdijk vanaf de Havenstraat tot aan het pontje
• De Buurt
Vanaf 11:15 uur tot ca.11:30 uur:
• De Buurt;
• Kruispunt Koningin Wilhelminalaan/Juliana van Stolbergstraat
• Weteringstraat (t.h.v. kruising Hofweerstraat)
• Koningin Wilhelminalaan tot de parkeerplaats bij Woonzorgcomplex De Lange Wei
Vanaf 10:00 uur tot ca.13:30 uur
• Koningin Wilhelminalaan voor Woonzorgcomplex De Lange Wei (i.v.m. sinterklaasmarkt).
Vanaf 13.15 uur tot ca.15:30 uur:
• Stationsstraat ter hoogte van het station (gedeelte tussen Molenstraat/Damstraat)
• Buitendams (vanaf Kids & Koters tot aan hoek Peulenstraat)
• Stationdwarsstraat
• Molenstraat
• Peulenstraat tot aan het Klein Diepje
• Talmastraat
Het doorgaande verkeer wordt met behulp van borden en/of verkeersregelaars omgeleid.

4 December 2019
19.30 uur
Spreekuur raadsfracties

Zwembad De Duikelaar
Maandag 25 november is het zwembad vanaf 19.00 uur gesloten vanwege
een personele aangelegenheid.

Contact

Bezoekadres/postadres

Openingstijden aanvraagbalie gemeentehuis

Openingstijden receptie gemeentehuis

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

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
3371 AS Hardinxveld-Giessendam

Maandag en dinsdag
Woensdag

Maandag t/m woensdag
09:00-12:00 en 13:00-16:00 uur

Postadres
Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Donderdag
Vrijdag

09.00 tot 12.00 uur
09:00 tot 12:00 uur
en 13:00-16:00 uur
13:00-20:00 uur
09:00-12:00 uur

Voor de volgende producten moet op alle dagen
een afspraak worden gemaakt: Aanvraag briefadres, Aangifte geboorte/overlijden, Erkenning, Naturalisatie, Melding huwelijk, Vestiging buitenland,
Vluchtelingen of Vreemdelingenpaspoort.

Donderdag
09:00-12:00 uur en 13:00-20:00 uur
Vrijdag
09:00-12:00 uur

Gemeentenieuws
Bekendmaking wet milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt,
ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend. In de afgelopen periode is een
kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit ingediend op: 6
november 2019 door Kok Lexmond B.V. ingevolge artikel 4.1 van
het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van
een mobiele puinbreker op een locatie aan de Rivierdijk 420d te
Hardinxveld-Giessendam. De werkzaamheden vinden plaats in de
periode van 27 november 2019 tot en met 26 februari 2020, gedurende maximaal 3 werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Indien
daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 078 - 7708585. De directeur vestigt er de aandacht op dat
deze kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht, 20 november 2019, burgemeester en wethouders van
Hardinxveld-Giessendam namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

20 november 2019

Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder rook-en
geuroverlast te veroorzaken
Wanneer je in huis je houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat
schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de
gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer
ziet. Wil je toch een vuurtje aansteken? Met de tips hieronder kun je de uitstoot van schadelijke
stoffen beperken:
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf hout
hakken? Droog het hout minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.
Gebruik een vochtmeter om te meten of het hout droog genoeg is. En gebruik haardhout met het
FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.
2. Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is
daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren horen níét in
de houtkachel of open haard vanwege de lijm die erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft
veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.

Mega Magische Sinterklaas Mysterie
in De Duikelaar

3. Leg het meest brandbare materiaal (kleine houtjes) boven op het vuur en steek het vuur van bovenaf aan. Dit wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd. Dat betekent dat je het meest brandbare materiaal bovenop legt als je de kachel aanmaakt en niet onderop, zoals veel mensen doen. Het
hout plaats je kruislings op elkaar, van dikke blokken hout onderin naar dunne losse houtjes en een
aanmaakblokje bovenop. Maak het vuur nooit aan met brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus),
dat is gevaarlijk.

Op vrijdag 29 november organiseert
zwembad De Duikelaar in samenwerking met Van Soest Events & Entertainment een magische Sinterklaas
show.

4. Laat de open haard of houtkachel uit bij windstil of mistig weer; raadpleeg de Stookwijzer en let op
het stookalert. Op zulke dagen blijft de rook hangen en heb je rondom het huis veel luchtvervuiling en
rook- en geuroverlast. Op de Stookwijzer en op stookalert zie je wanneer je vuur beter uit kan blijven.

Magie Piet neemt alle kinderen mee
op sleep touw tijdens de voorbereidingen van pakjes avond. Een show
vol lachen, gieren, brullen en natuurlijk niet te vergeten heel veel magie.
De show start om 19.00. Na afl oop
van de show kunnen de kinderen nog
lekker blijven zwemmen tot 21.00 uur.
De kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 13 jaar zijn van harte
welkom. Alle kinderen zonder een diploma moeten onder begeleiding van een volwassenen.
Kosten voor deze show zijn €7,50. De verkoop is gestart! U kunt
uw kaartje kopen bij de kassa van zwembad De Duikelaar.

5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. Dit is ook een stuk veiliger: je hebt
dan minder kans op een schoorsteenbrand.
6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Het hout
kan dan beter verbranden waardoor je minder schadelijke stoffen hebt (zoals kankerverwekkende
koolwaterstoffen (PAK’s ) en koolmonoxide). Schuif de luchttoevoerklep nooit dicht om het vuur te
‘smoren’; het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Het vuur kan dan lucht
aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Wordt het binnen te warm met de
houtkachel aan? Stook dan met minder hout.
8. Controleer regelmatig of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er
komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor meer luchtaanvoer.

