Gemeentenieuws
Je ziet het niet, maar het is er wel…
Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast
Nu het kouder wordt, gaan overal de open haarden en houtkachels
weer aan. 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.
Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s),
benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop je stookt.
Je kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de
manier waarop je hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil
of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout. Wil je weten wanneer je jouw open haard of houtkachel beter uit kunt laten? Stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het
weer en de luchtkwaliteit in jouw buurt. Als het RIVM op basis van
de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt
om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven.
Dit kun je zien op rivm.nl/stookalert en in de stookwijzer.
Wist je dat:
• Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook?
Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
• Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door ﬁjnstof,
dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
• Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
• Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te
verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
• De uitstoot van ﬁjnstof door houtstook is gelijk gebleven terwijl
die van het wegverkeer is afgenomen? Inmiddels is de fijnstofuitstoot van houtstook ongeveer even groot als de fijnstofuitstoot
uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens.

Bekendmaking Archiefwet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
op 29 augustus 2019 heeft besloten tot vervanging van de archiefbescheiden en vaststelling van het handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden InPorces.
Dit besluit regelt de digitalisering van de archivering van stukken op
grond van de Archiefwet waarbij de papieren documenten worden
vervangen. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen
via info@hardinxveld-giessendam.nl

Agenda
7 november 2019
19:30 uur Gemeenteraad
Het Debat en Het Besluit
14 november 2019
19:30 uur Spreekuur
Raadsfracties
14 november 2019
19:30 uur Fractieoverleg
De Ontmoeting
14 november 2019
19:30 uur Fractieoverleg
Het Debat en Het Besluit

21 november 2019
19:30 uur Gemeenteraad
De Ontmoeting
28 november 2019
19:30 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.

6 november 2019

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

Adres

Omschrijving

28 oktober 2019

Nieuweweg 149

Nieuwbouw bedrijfspand

2 november 2019

Groninger Kroon 4

Plaatsen dakkapel voor en achterdakvlak

2 november 2019

Industriestraat 6

Aanvraag gevelreclame

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

4 november 2019

Schrank 2-4

Wijzigen brandscheiding en legaliseren verdiepingsvloeren

Verleende overige vergunningen
Datum
verzonden:

Adres:

Omschrijving:

Datum:

31 oktober
2019

Juliana van Stolbergstr., Groen
van Prinstererstr./Peulenlaan,
De Giessenhof

Standplaatsvergunning
Visspecialist Struik V.O.F.

1 januari t/m 31
december 2020

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 op 14 november 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 de gemeentelijke raadspagina: raad.hardinxveldgiessendam.nl onder vergaderingen > komende vergaderingen of bestuursorganen > spreekuur raadsfracties.

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

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

Bekendmaking verordening op de
rekenkamer Hardinxveld-Giessendam

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 31 oktober 2019 heeft vastgesteld de ‘Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam 2019’.
Het gaat om een interne regeling die geldt voor het gemeentebestuur en het personeel van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
De verordening treedt in werking op 7 november 2019.
De ‘Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam 2019’
ligt vanaf heden gedurende vier weken ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis. U kunt het document ook raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl

Wegafsluiting Peulenstraat en de
doorgang naar de Kerkweg

Vanaf 11 tot en met 14 november 2019 vinden werkzaamheden
plaats aan de sluisdeuren van de Peulensluis. Gevolg is dat de
Peulenstraat ter hoogte van de Peulensluis en de doorgang naar
de Kerkweg, wordt afgesloten voor motorvoertuigen. Verkeersregelaars regelen de doorgang voor fietsers en voetgangers.

Inloopbijeenkomst MIRT-Verkenning
A15 Papendrecht – Gorinchem

6 november 2019
6 november 2019

Denk ook eens aan de kringloopwinkel
Als iets nog goed is maar niet meer nodig, waarom zou je het dan weggooien?
Geef overtollige producten een tweede leven, dan maakt u een ander blij en ontstaat er
geen afval. Dat is goed voor het milieu en hergebruik dient een maatschappelijk belang.
We willen de wereld goed overdragen aan volgende generaties, zuiniger omgaan met grondstoffen en
energie helpt daarbij. Bij kringloopwinkels krijgen producten een tweede leven.
Hergebruik is hip
Steeds meer mensen weten de kringloopwinkel te vinden voor overtollige spullen, zoals woonaccessoires, meubelen, kleding, schoenen, boeken, elektronica, witgoed, speelgoed, boeken, e.d. Hergebruik
is hip! Om je spullen te brengen én om tweedehands producten te kopen. Bij kringloopwinkels vind je
betaalbare producten van goede kwaliteit.
Altijd wel iets te vinden
Het assortiment is verrassend Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er, bijna altijd vind je wel iets
van je gading. De producten worden, al dan niet na een opknapbeurt, voor een koopje in de winkel aangeboden. Liefhebbers van oude spulletjes, snuffelaars, verzamelaars, mensen die op zoek zijn naar dat
ene unieke gebruiksvoorwerp of mensen met een kleine portemonnee kunnen hier hun hart ophalen.
Hergebruik
De afgelopen jaren zijn er al veel producten over de toonbank gegaan. Hiermee is een mooie bijdrage geleverd aan het hergebruik daarvan. Dat is goed voor het milieu! Denkt u dus aan de kringloopwinkel voordat u spullen weggooit en bij het afval doet of inlevert bij één van de afvalbrengstations van Waardlanden.
Kringloopwinkels in de regio
Een overzicht van de kringloopwinkels in de regio vindt u op www.waardlanden.nl.
Niet-herbruikbare spullen
Kringloopwinkels nemen alle soorten goederen aan, mits ze verkoopbaar, schoon, werkend, compleet,
vervoerbaar en niet teveel verkleurd of ingezakt zijn. Ook mogen ze geen grote beschadigingen hebben.
Grof huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een huisvuilzak of -container aan te bieden,
zoals kapotte oude meubels of vloerbedekking of huishoudelijke apparatuur (wit- en bruingoed), kunt u
als grofvuil afgeven bij één van de afvalbrengstations van Waardlanden. U kunt ook een afspraak maken
voor het ophalen van grofvuil. Kijk voor meer informatie, voor het maken van een afspraak of de adressen van de afvalbrengstations op www.waardlanden.nl.
Voor het wegbrengen van afval naar het afvalbrengstation kunt u gratis gebruikmaken van een aanhangwagen van Waardlanden. U moet wel zelf voor een kentekenplaat en een afdeknet zorgen. Kijk
voor informatie op www.waardlanden.nl.

KOMT U OOK?

Op 14 november 2019 vindt de eerste inloopbijeenkomst plaats
van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. Tijdens
deze inloopbijeenkomst ontvangt u informatie over de stappen die
gezet worden in de MIRT-Verkenning A15 en de momenten waarop
de omgeving betrokken wordt bij de MIRT-Verkenning. Ook lichten
wij de eerste analyse van de knelpunten toe en kunt u de gebiedsanalyse bekijken. Graag horen wij uw ideeën en vragen over de
knelpunten en mogelijke oplossingen voor de problematiek op de
A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Tijdens deze bijeenkomst
kunt u vragen stellen aan deskundigen over het project.
De inloopbijeenkomst vindt plaats op 14 november in Sliedrecht.
Tussen 17.00 uur en 20.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. Van tevoren aanmelden is niet nodig.
De bijeenkomst vindt plaats op de volgende locatie:
Partycentrum De Lockhorst
Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht
Meer informatie kunt u vinden op de projectwebsite
www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.
Wij hopen u te ontmoeten op 14 november a.s.!

Informatieavond zonnepanelen in gemeentehuis
De gemeente organiseert samen met het Regionaal Energieloket op woensdag 13 november een informatieavond over zonnepanelen. De inloop is vanaf 19:15 uur. Het programma start om 19.30 uur. De
avond vindt plaats in het gemeentehuis.
Speciale actie
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de aanschaf en de voordelen van zonnepanelen. Ook
kunt u zich aanmelden voor de zonnepanelenactie die de gemeente in samenwerking met het Regionaal
Energieloket heeft opgezet. Met de actie stimuleert de gemeente het opwekken van zonne-energie voor
en door inwoners. Deelname aan de actie levert u financiële voordelen op. Bovendien neemt het energieloket u alle zorg uit handen bij de aanschaf en installatie. Het energieloket heeft al in diverse plaatsen in het
land soortgelijke acties georganiseerd. Daarbij werkt het loket met betrouwbare installateurs uit de regio.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze avond via www.regionaalenergieloket.nl/hardinxveld-giessendam
Wilt u later aansluiten? Vanaf ongeveer 20.30 uur is er een informatiemarkt waar u vragen kunt stellen
aan installateurs, de gemeente en medewerkers van het energieloket.

Openingstijden zwembad
Met ingang van 1 november zijn de openingstijden van donderdag en vrijdag
vervroegd naar 06:45 uur in plaats van 07:00 uur.

