Gemeentenieuws
Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting
Donderdag 20 juni 2019
19.30 uur
Raadzaal
Voorzitter: Arjan Meerkerk

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

Adres

Omschrijving

6 Juni 2018

Sliet 2

Verlengen tijdelijke
instandhoudingstermijn clubgebouw met 5
jaar.

DE OPENBARE 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. Presentatie ervaringsonderzoek en voortgang Maatschappelijke Agenda (MAG)
19.45 – 21.00 uur
Doel: informeren
In januari is tijdens een Ontmoeting teruggeblikt op het overgangsjaar 2018 van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Vanaf
2019 is de MAG volledig in werking getreden. Om de eerste ervaringen van de nieuwe werkwijze in beeld te krijgen, heeft het
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) in opdracht van de
gemeente een ervaringsonderzoek uitgevoerd onder MAG-partners. Het OCD presenteert de uitkomsten van dit onderzoek.
Daarnaast zal StuwKR8 haar halfjaarlijkse toelichting geven op
de voortgang van de MAG.

12 juni 2019

Als u het met een bovenstaand besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de verzending van het
bovenstaand besluit aan aanvrager 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 ander 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. Het adres is: Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam.

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

www.verlorenofgevonden.nl

Schorsing: 21.00 – 21.15 uur
Vervolgens vergadert de raad in beslotenheid verder.
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

Openingstijden zomerperiode
Dit jaar is het gemeentehuis in verband met de aankomende zomerperiode op maandagavond 17 juni, 24 juni en 1 juli extra geopend voor burgerzaken. We zijn open van 16:00uur tot 20:00uur.
U hoeft geen afspraak te maken.

Energiebesparende tip
Niet actief op je computer?
Zet het beeldscherm dan uit, deze verbruikt namelijk de meeste
energie.

Concept ontwerp Peulenpark
Agenda
12 juni 2019
17.00 uur Drechtstedendinsdag
Locatie: Gemeentehuis
Papendrecht
13 juni 2019
19.30 uur Spreekuur
raadfracties
20 juni 2019
19.30 uur Gemeenteraad
(De Ontmoeting)

27 juni 2019
19.30 uur Gemeenteraad (Het
Debat en Het Besluit)

Spreekuur
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.

Bent u benieuwd naar het ontwerp van het nieuwe Peulenpark? Kom dan naar de presentatie op
dinsdagavond 18 juni 2019.
Vernieuwing Peulenpark
In december 2018 stuurden we een brief naar omwonenden over de tussenstand van de vernieuwing van
het Peulenpark. De afgelopen maanden werkten we met de bewonerscommissie van de Apollostraat aan
een concept ontwerp van het park. Die willen we graag aan u presenteren. Uw eventuele opmerkingen
nemen we mee in een definitief ontwerp.
Het programma
De avond start dinsdagavond 18 juni om 20:00 uur in zalencentrum de Parel (Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam). We starten met een presentatie door Kybys. Zij zijn ingehuurde adviseurs voor de
inrichting van de buitenruimte en maakten een ontwerp van het Peulenpark. Na de presentatie kunt u op
uw gemak het conceptontwerp bekijken en om nadere toelichting vragen.

Contact

Bezoekadres/postadres

Openingstijden Klant Contact Centrum

Openingstijden politiebureau

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 t/m vrijdag
09.00 tot 12.00 uur: Vrije inloop
Maandag t/m donderdag
13.00 tot 16.00 uur: Op afspraak
Donderdag
16.00 tot 20.00 uur*: Vrije inloop
*Geen: Aangifte geboorte/overlijden, Erkenning,
Naturalisatie, Ondertrouw, Vestiging buitenland,
Vluchtelingen of Vreemdelingenpaspoort

Maandag (alleen oneven weken)
13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag en woensdag
13.00 tot 16.00 uur
Donderdag
13.00 tot 21.30 uur.
Voor aangifte of een gesprek moet u een
afspraak maken via 0900-8844
Bedankt voor de medewerking

Postadres
Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam

