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De nieuwjaarontmoeting van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is op dinsdag 7 januari 2020 in het gemeentehuis.

BIZ Centrumgebied HAGI gaat niet door
Burgemeester en wethouders van de gemeente HardinxveldGiessendam maken bekend dat de Bedrijveninvesteringszone
(hierna:BIZ) Centrumgebied HAGI niet in werking treed.
Van 1 november tot en met 19 november 2019 heeft de formele draagvlakmeting plaatsgevonden voor de BIZ Centrumgebied HAGI. Op 20
november 2019 zijn de stemmen geteld door notaris De Vilder van
Notarispraktijk Interwaert. Er zijn 107 stembiljetten uitgegeven. In totaal zijn er 62 stemmen uitgebracht, waarvan 32 stemmen voor en 30
stemmen tegen. Voor de invoering van de BIZ moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan: 50% van de bijdrageplichtigen moet
een stem uitbrengen en daarvan moet tweederde vóór invoering zijn.
Een derde criterium is dat de totale WOZ-waarde van de voorstemmers meer moet zijn dan die van de tegenstemmers. Aan de eerste
voorwaarde is met 62 stemmen voldaan. Het benodigde aantal stemmen vóór invoering van de BIZ is met 32 stemmen echter niet gehaald.
De BIZ Centrumgebied HAGI treed hierdoor niet in werking.

Burgerzaken 5 december open tot
17.00 uur

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

28 november 2019
19:30 Gemeenteraad
Het Debat en Het Besluit
3 december 2019
Drechtstedendinsdag
19.30 (gemeentehuis
Papendrecht)
4 december 2019
19.30 uur
Spreekuur raadsfracties

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

Adres

Omschrijving

15 november 2019

Jan Steenstraat 5

4 bomen kappen

20 november 2019

Parallelweg naast 104

Nieuwbouw woning (vervanging van ingetrokken aanvraag 15 november 2019)

21 november 2019

Rivierdijk 436

Verlenging instandhouding tijdelijke loods

21 november 2019

Woongebied Blauwe
Zoom

Prepareren terrein voor toekomstige woonbebouwing

22 november 2019

Buitendams 301-307

Bouwmelding 17 woningen, plaatsen damwand en kappen bomen

24 november 2019

Binnendams 52

kappen bomen

09-05-18 17:14

Nieuwjaarsontmoeting op dinsdag
7 januari 2020

Agenda

27 november 2019

7 januari 2020
19.30 -21.00
Nieuwjaarsontmoeting

Spreekuur

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

20 november 2019

Rembrandthof 85

Kappen boom

20 november 2019

Buitendams 467

Nieuwbouw woning

20 november 2019

Schrank 7, 9 en 9a

Herbouwen bedrijfsloods op bestaande
fundering

Verleende overige vergunningen
Datum verzonden:

Adres:

Omschrijving:

Datum:

21 november 2019

Kerkweg 0/2

Winterfair

6 december 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.

Spreekuur raadsfracties woensdag 4 december 2019 om
19.30 uur
Elke maand vergaderen vijf raadsfracties (CDA, ChristenUnie, PvdA, SGP en T@B) in het gemeentehuis
en houden ze hun spreekuur voor inwoners. De fractie Philippo houdt geen spreekuur in het gemeentehuis. Inwoners kunnen per e-mail een afspraak met hem maken voor het spreekuur.
Tijdens het spreekuur bespreken de raadsleden de raadsvoorstellen die tijdens Het Debat en Het Besluit
aan de orde komen. De fracties buigen zich over de vraag of zij wel of geen debat over een voorstel willen
voeren. Als ze geen debat willen voeren, geven zij het advies het onderwerp rechtstreeks in Het Besluit
te agenderen. Voor u als inwoner is dit spreekuur dan de enige mogelijkheid om uw mening over een
bepaald voorstel kenbaar te maken.
De datum van een spreekuur wordt bekend gemaakt op raad.hardinxveld-giessendam.nl onder vergaderingen > komende vergaderingen of bestuursorganen > 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.

Zwembad De Duikelaar
Het zwembad is op zaterdag 30 november van 13.00 tot 15.30 uur dicht.
Er is dan diplomazwemmen.

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

