
  

Activiteitengroep BuurtHuis Boven-Hardinxveld  
 

Aan: de Gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam p/a 

Gemeentehuis, Hardinxveld-Giessendam  

  

Datum: 23 april 2021  

Onderwerp: Verzoek om steun voor ons BuurtHuis in Boven-Hardinxveld  

  

  

Geachte leden van de Gemeenteraad,   

  

Tijdens de vergadering van uw college op 15 oktober 2020 hebben wij met u gesproken over de 

mogelijkheid tot het vestigen van een BuurtHuis in Boven-Hardinxveld. Ons is toegezegd dat wij 

binnen drie maanden van u een reactie zouden ontvangen waarin duidelijk zou worden of ons plan 

levensvatbaar is. Voor zover wij hebben begrepen zou dit ook worden besproken in het college van 

burgemeester en wethouders  

  

In januari 2021 ontvingen wij via de griffie het bericht dat de bespreking hiervan is uitgesteld.  Omdat 

wij niet willen blijven afwachten hebben we, samen met buurtwerk Servanda besloten zelf in actie te 

komen. Echter, daarbij is de hulp van de gemeente Hardinxveld-Giessendam onontbeerlijk.  

  

Ons idee is om via ‘crowdfunding’ geld in te zamelen en zo de kans te vergroten dat ons idee voor 

een eigen Buurthuis uitgevoerd kan worden.   

  

Ook over een mogelijke locatie is al goed nagedacht. Naast de Regenboogschool en 

korfbalvereniging HKC ligt aan de Pieter de Hoogstraat een braakliggend stukje grond. Op die plaats 

zouden wij graag ons buurthuis realiseren. Wij denken aan het plaatsen van een geschakelde unit 

waar wij een ontmoetingsplaats kunnen realiseren maar ook activiteiten organiseren voor de inwoners 

van Boven-Hardinxveld. Over de aanleg van de riolering, gas, water en elektriciteit kan met de 

gemeente nader worden overlegd evenals over het onderhoud en de onderhoudskosten.   

  

Voor de financiering van dit project willen wij bedrijven en De Kringloopwinkel benaderen voor een 

financiële bijdrage. Tevens zullen een aantal fondsen zoals het Oranjefonds, Jantje Beton etc.  

worden aangeschreven met het verzoek om den bijdrage. Met deze acties hopen wij voldoende geld 

op te halen voor de aankoop en inrichting van een geschakelde unit.  

Onze vraag is of de gemeente Hardinxveld-Giessendam hieraan ook een bijdrage wil verlenen door 

het ter beschikking stellen van een stukje grond bijdragen dragen door ons te steunen en het 

braakliggende gebied te bestemmen als locatie voor ons BuurtHuis.    

Wij doen een beroep op onze gemeente en gemeenteraad om ons te steunen bij de realisering van 

onze plannen en hopen op een positieve reactie uwerzijds.  

  

Met vriendelijke groet,  

Namens de Activiteitengroep: Ina Maas, Jannie Little, Connie van der Linden en Servanda 

buurtwerker Yannick Hurkmans   


