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Vergunningen

Koningsdag 2021
Beste inwoners van Hardinxveld-Giessendam,
Koningsdag
Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima brengen dit
jaar op 27 april a.s. een bezoek
aan Eindhoven. Het programma
zal via de televisie te volgen zijn.
Ook de viering van het Oranjefeest in ons eigen dorp kunt
u dit jaar op het beeldscherm
volgen. Stichting Het Vierspan
heeft samen met Hagi Events
en Stichting Oranje Trouw veel
werk verricht om een uitzending met beeld en geluid vanuit Sporthal De Wielewaal mogelijk te
maken. Van 14.00 tot 22.00 uur wordt er een programma aangeboden,
waarbij aan iedere leeftijdsgroep gedacht is. Het programma hiervan
vindt u elders in deze krant. Samen met de voorzitter van Stichting
Oranje Trouw zal ik met een korte toespraak de uitzending om 14.00
uur starten. De link naar de livestream waarmee u de activiteiten
kunt volgen vindt u op de website www.het4span.nl.
Om samen Koningsdag te beleven, vraag ik u om vanuit huis mee te
werken aan de volgende oproepen:
• Heeft u een vlag en wimpel, hang deze op dinsdag 27 april uit!
• Versier uw vensterbank/huis aan de straatzijde.
• Tussen 9.55 en 10.00 uur zullen in Nederland veel kerkklokken
worden geluid als teken van verbinding. Zing om 10.00 uur vanuit
uw huis bij de voordeur, op het balkon of in de tuin het volkslied
mee met alle inwoners van Nederland!
• Vier Koningsdag zoveel mogelijk thuis!
• Volg de uitzending vanuit Sporthal De Wielewaal via
www.het4span.nl.
4 en 5 mei
Net zoals vorig jaar leg ik op enig moment op 4 mei a.s., samen met
de voorzitter van Oranje Trouw, een krans namens alle organisaties
die gewoonlijk bij de lokale Herdenking betrokken zijn. Dit moment
wordt gefilmd en is vanaf 18.00 uur te zien op de sociale media van
de gemeente. Ik doe een dringende oproep aan u om dit jaar thuis te
herdenken en niet de straat op te gaan. Om 20.00 uur wordt de Herdenking in Amsterdam gehouden, die u via de televisie kunt volgen.
Voor de twee minuten stilte luiden kerkklokken in ons dorp om toch
op een gepaste manier uiting te geven aan de Dodenherdenking.
Op deze dag mag u vanaf zonsopkomst tot zonsondergang de vlag
halfstok hangen.

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

Adres

Omschrijving

13 april 2021

Apollostraat 9

Vervangen damwand

14 april 2021

Kade 34

Uitbreiding bedrijfsruimte

14 april 2021

Wiedhaak 20

Vervangen bedrijfshal

15 april 2021

Buitendams 168

Drijvende steiger plaatsen

15 april 2021

Schapedrift 57

Verbouwen woning

15 april 2021

Prinses Beatrixstraat 27

Verbouwen schuur tot kapsalon

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

14 april 2021

Frans Halsstraat 26

Plaatsen dakkapel achtergevel

14 april 2021

Parallelweg 96

Plaatsen schuur met overkapping

16 april 2021

Van Damstoep 1

Vervangen schuur

16 april 2021

Buitendams 390

Vervangen bestaande aanbouw met dakterras

Geweigerde omgevingsvergunningen
Datum Verzonden

Adres

Omschrijving

14 april 2021

Rotonde Peulenlaan/A15

Plaatsen tijdelijke reclamevoorziening

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.

Heeft u (hoge)
schulden?

Op 5 mei vieren wij ieder jaar de vrijheid. Dan mag de vlag de hele
dag in top. Dit jaar vieren wij onze vrijheid nog in een beperkte vorm,
maar het eind van de pandemie is gelukkig in zicht. Ik wil u bedanken voor het naleven van alle regels dit afgelopen jaar en u verzoeken het nog heel even vol te houden. Samen krijgen wij corona
onder controle!

Uw baan verliezen, een
scheiding, te veel toeslagen terug moeten betalen
of huurachterstand. Het kan
iedereen overkomen. De
Sociale Dienst Drechtsteden kan u hierbij helpen bij
(hoge) schulden.

Ik wens u allen een gezellige Koningsdag, een eervolle Herdenking
en een feestelijke Bevrijdingsdag toe!
Dirk Heijkoop,
burgemeester Hardinxveld-Giessendam

Nieuws over corona op
www.hardinxveld-giessendam.nl

Agenda
22 april – 19.30 uur
Het Debat en Het Besluit

20 mei – 19.30 uur
De Ontmoeting

12 mei - 19.30 uur
Fractievergadering

27 mei – 19.30 uur
Het Debat en Het Besluit

Kijk voor algemeen nieuws onder home/nieuws op ‘Berichten corona’
Kijk voor ondernemersnieuws onder ondernemen op
‘Informatie corona ondernemers’

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

Openingstijden aanvraagbalie gemeentehuis

Elke financiële situatie is anders en vraagt om een andere
aanpak. Samen grijpen wij
elke kans aan om uw schulden op te lossen. Zodat de
rust in uw leven terugkeert en
u weer grip krijgt uw financiële
situatie. Meld u aan via: www.
socialedienstdrechtsteden.nl/
bewindvoering of neem contact op met onze klantenservice via 078 770 8910.

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.
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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

van 16.00 – 20.00 uur en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
Alleen op afspraak via 14 0184.

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.

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 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

Openingstijden Koningsdag en 5 mei
Dinsdag 27 april zijn we gesloten in verband met Koningsdag.

Woensdagmiddag 28 april zijn wij weer geopend en kunt
u bij ons terecht.
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.
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.

Bijen tellen mee!
Bijen zijn belangrijk: voor 80% van de planten waar wij van eten, is bestuiving afhankelijk van bijen. Maar… 50% van de bijen is bedreigd. Om te kijken hoe het met de
stand van de bijen staat, vond afgelopen weekend de Nationale Bijentelling plaats.
Op https://www.nationalebijentelling.nl/hulp-nodig/ staat een filmpje om de 15 bijensoorten die veelal in de tuin vliegen te herkennen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam draagt ook bij aan het leven van de bij in de gemeente. Een medewerker van de
gemeente, de heer Adri Schot, had thuis al bijen en nam in 2019 het initiatief om bijenkasten bij het gemeentehuis te plaatsen. Er zijn in augustus 2019 twee kasten geplaatst
op het dak van het gemeentehuis. Daarin zijn bijenvolken van een imker geplaatst.
Honingpotjes
Het loopt goed met de volken. Ze kunnen genoeg voedsel vinden in de omgeving. Hierbij
komen ze gemiddeld in een straal van drie kilometer om naar voedsel te zoeken. Het
gaat dan om het stuifmeel van bloeiende bloemen en bomen. Verleden jaar is er honing
uit de kasten gehaald. Hierbij werd er rekening mee gehouden dat er genoeg honing

achterblijft voor de bijen zelf om de koude maanden door te komen. Adri Schot heeft de
honingpotjes voor het goede doel verkocht.
Bijenhotel
In 2019 is er ook een bijenhotel geplaatst in de Giessenzoom. Dit was een cadeau van
de provincie en draagt bij aan het zogenaamde “prachtlint”, een initiatief van groenprojecten, dat loopt in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bij de gemeentewerkplaats De
Schank staan op een beschutte plek inmiddels ook twee bijenkorven. Om meer ruimte
te bieden aan het houden van bijen is in 2019 de APV aangepast: Bij kleinere percelen
mag je voortaan bijen houden, als er een afscheiding van twee meter of hoger bij de kast
staat. Er wordt dan voorkomen dat de bijen laag in- en uitvliegen en overlast kunnen
veroorzaken voor passanten of buren.
Als u ook wilt bijdragen aan het leven van de bij, is het in ieder geval goed om nu veel
bloemen te zaaien. Wat u verder nog kan doen, leest u volgende week, wanneer de imker
meer informatie geeft.

