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Geachte leden van de Activiteitengroep Buurthuis Boven-Hardinxveld,  

  

  

In september 2020 ontvingen wij van u een verzoek burgerinitiatiefvoorstel waarin u de gemeenteraad 

van Hardinxveld-Giessendam verzoekt mee te werken aan uw initiatief om een buurthuis in 

BovenHardinxveld te vestigen.  

  

Uw verzoek  

Op 15 oktober 2020 heeft u dit verzoek in een gesprek met de gemeenteraad verder toegelicht. In 

januari moesten wij u helaas laten weten dat de behandeling van uw verzoek niet meteen opgepakt kon 

worden. Wij betreuren dat zeer en bieden u daarvoor dan ook onze oprechte excuses aan.  

  

In april 2021 heeft u uw verzoek verder geconcretiseerd met de vraag hiervoor een stukje grond aan 

de Pieter de Hoogstraat ter beschikking te stellen. Naar aanleiding van deze brief en uw initiatiefvoorstel 

van september vorig jaar, heeft op 9 juni een gesprek plaatsgevonden met de portefeuillehouder, de 

heer Jan Nederveen.  

  

Inhoud gesprek met de portefeuillehouder  

In dit gesprek is aan de orde gekomen dat het stukje grond waar u uw buurthuis graag zou realiseren, 

niet beschikbaar is omdat dit al de bestemming 'wonen' heeft. Daarnaast past het uitbreiden van het 

gemeentelijk vastgoed niet in de visie 'Maatschappelijk Vastgoed' die op 27 mei 2021 door de raad is 

vastgesteld.  

  

Alternatieve mogelijkheden  

Wij waarderen uw inspanning om inwoners van Boven-Hardinxveld met elkaar in contact te laten komen 

en de sociale cohesie in dit deel van ons dorp zo te versterken. Ook de inzet van Servanda, in de 

persoon van de heer Yannick Hurkmans, bij het zoeken naar alternatieve locaties en het ondersteunen 

van u als initiatiefgroep, stellen wij zeer op prijs. We willen daarom graag een bijdrage leveren aan de 

verdere realisatie van deze activiteiten door met u te onderzoeken welke maatschappelijke partners 

hier een bijdrage in kunnen leveren en door partijen bij elkaar te brengen. We praten hier graag verder 

met u over door.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Vervolg  

Er wordt een nieuw afspraak met u ingepland om alternatieve mogelijkheden te bespreken en te 

bekijken hoe wij als gemeente een bijdrage kunnen leveren in de realisatie van ontmoeting in 

BovenHardinxveld.   

  

  

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,  

de secretaris,  

  

  

  

  

de burgemeester,  

Johan de Jager  Dirk Heijkoop  
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