Gemeentenieuws
Agenda voor de openbare
raadsbijeenkomst De Ontmoeting
Woensdag 11 december 2019
19.30 uur
Raadzaal
Voorzitter: Arjan Meerkerk
Ontmoeten
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie in de hal van het gemeentehuis. Ontmoeten biedt aan inwoners de mogelijkheid om raadsleden, ambtenaren, burgemeester en wethouders vragen te stellen. Tevens
kunnen raadsleden vragen stellen aan de leden van het college
van B&W.

DE ONTMOETING
1. Spreekrecht voor het publiek
19.30 – 19.45 uur
Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een
onderwerp naar keuze. Iedere inspreker kan vijf minuten spreken
over een onderwerp naar keuze. Als u gebruik wilt maken van
het spreekrecht, geef dit dan minstens 4 uur voor aanvang van
De Ontmoeting bij de griffie aan (t. 14 0184).
2. Toelichting proces nieuwe boezem en nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam
19.45 – 20.45 uur
Doel: informeren
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verkenning van
het waterschap Rivierenland naar de mogelijke tracés voor een
nieuw boezemkanaal en de locatie voor een nieuw boezemgemaal in Hardinxveld-Giessendam.
Schorsing: 20.45 – 21.00 uur
3. Financiële solidariteit Jeugd, regio Zuid-Holland Zuid
21.00 – 22.00 uur
Doel: informeren
Bij de decentralisatie van de Jeugdwet kozen de gemeenten in
Zuid-Holland Zuid ervoor om de uitvoering te beleggen bij de
Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de jeugdzorg werden op basis van solidariteit afgerekend. Op dit moment worden
de solidariteitsafspraken heroverwogen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad hierover geïnformeerd.
De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn
indicatief.
De achterliggende stukken en de meest actuele agenda van
deze bijeenkomst kunt u raadplegen via
raad.hardinxveld-giessendam.nl

Voorwerp gevonden of verloren?
Geef het door via de landelijke website

www.verlorenofgevonden.nl

Agenda

Spreekuur

4 december 2019
19.30 uur
Spreekuur raadsfracties

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.

11 december 2019
19.30 uur
De Ontmoeting
7 januari 2020
19.30 -21.00 uur
Nieuwjaarsontmoeting

4 december 2019

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

Adres

Omschrijving

25 november 2019

Hardinxveld-Zuid

Nieuwbouw poldergemaal

26 november 2019

Hoek Goudreinet / Sterappel

Realiseren duiker onder weg

26 november 2019

Wilgehout 7

Plaatsen container bij bedrijfspand

26 november 2019

Groninger Kroon 49

Plaatsen dakkapel achterzijde woning

27 november 2019

Merwedestraat 88

Plaatsen dakopbouw

28 november 2019

Sluisweg 74

Nieuwbouw schuur

De aanvragen kunt u na afspraak met het team Omgevingszaken inzien op het gemeentehuis. De afsprakenm 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

2 december 2019

Tiendweg 42b

Verplaatsen container en lichtmastinstallatie

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.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter inzage
Vanaf donderdag 5 december 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter inzage. Het
voorontwerp is tot stand gekomen via een veegplan procedure. Dit houdt in dat fouten en onduidelijkheden in het oude bestemmingsplan zijn gewijzigd en hersteld. Daarnaast worden door deze bestemmingsplanprocedure ook 3 principe verzoeken van bewoners mogelijk gemaakt.
Voorontwerp inzien
Van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ligt het voorontwerp ter inzage.
Het voorontwerp kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Het voorontwerp is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het voorontwerp is: NL.IMRO.0523.BP2020VEEGPLHGBUI-ON01.
Inspraakreactie
Tijdens de periode van inzage, is het mogelijk om een inspraakreactie te sturen naar de gemeente. Een
inspraakreactie is een opmerking over de aanpassing. U kunt op de verschillende wijze een inspraakreactie sturen:
- Een schriftelijke reactie
U kunt een schriftelijke reactie aan het college per mail naar info@Hardinxveld-Giessendam.nl sturen.
U kunt ook een reactie per brief naar Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam sturen
- Een mondelinge reactie
Voor een mondelinge reactie kunt u voor een afspraak op het gemeentehuis contact opnemen met de
heer K. de Jong van Team Samenleving via telefoonnummer 14 084 of via het mail adres k.de.jong@
hardinxveld-giessendam.nl
Na de verwerking van de inspraakreacties wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarna gelegenheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. Dit zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, de Staatscourant en
www.hardinxveld-giessendam.nl.

Burgerzaken 5 december open tot 17.00 uur
Vanwege Sinterklaasavond is Burgerzaken open tot 17.00 uur. Er is geen avondopening.

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
Instagram: @gemeentehg

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
3371 AS Hardinxveld-Giessendam

Maandag en dinsdag
Woensdag

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

Postadres
Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

Donderdag
Vrijdag

09.00-12.00 uur
09:00-12:00 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
Gemeentenieuws
Rioleringswerkzaamheden Sluisweg
Op maandag 9 en dinsdag 10 december worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd aan de Sluisweg. De werkzaamheden
vinden plaats tussen nummer 135 en 139. Tijdens de werkzaamheden
is dit gedeelte van de Sluisweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.
De woningen zijn bereikbaar vanaf de Parallelweg. Korfbalvereniging Vriendenschaar is bereikbaar vanaf de Rivierdijk en tussenliggende zijstraten.

Schrijf u nu in voor de
zonnepanelenactie!
De gemeente Hardinxveld-Giessendam organiseert samen met het Regionaal Energieloket een
aantrekkelijke zonnepanelenactie. Een mooie manier om uw steentje bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie. Al ruim 30 inwoners
gingen u voor! Inschrijven is nog mogelijk tot 10
december 2019. Kijk voor meer informatie op
Greenhome.nl.

4 december 2019
4 december 2019

