
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 2 juli 2020 

19.30 uur 

Voorzitter: Wim de Ruiter MBA 

 

Door het coronavirus (COVID-19) vinden er op dit moment geen fysieke vergaderingen 

plaats in het gemeentehuis. De gemeenteraad vergadert digitaal en dit is live te volgen via 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl  

  

Tijdens De Ontmoeting mag iedereen meepraten. Om dit in de digitale vergadering zo goed 

mogelijk te organiseren, kunnen inwoners/belangstellenden als volgt deelnemen: 

 

Meepraten? Als u wilt meepraten dan kunt u zich tot woensdag 1 juli 17.00 uur bij de griffie 

aanmelden via griffie@hardinxveld-giessendam.nl. U wordt dan voor aanvang van de bijeenkomst 

toegevoegd als deelnemer aan de digitale vergadering. 

Vragen? Vragen over agendapunt 2, 3 en 4 kunt u vooraf of tijdens de vergadering stellen bij de 

griffie via griffie@hardinxveld-giessendam.nl. De voorzitter kan uw vraag dan inbrengen onder 

vermelding van uw naam. 

 

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 of griffie@hardinxveld-giessendam.nl). 

 

2. Presentatie Voortgang Maatschappelijke Agenda 2019 

19.45 – 20.30 uur 

Doel: informeren 

De presentatie geeft een beeld van de activiteiten die in het kader van de Maatschappelijke Agenda 

in 2019 zijn uitgevoerd onder de thema's 'met en voor elkaar' en 'actief en gezond'. 

 

Schorsing: 20.30 – 20.40 uur 

  

3. Presentatie Transitie Visie Warmte (aardgasvrij) 

20.40 – 21.25 uur 

Doel: informeren 

Het land schakelt de komende decennia om naar een duurzame samenleving waarin zowel de 

opwek als het verbruik van energie op een duurzame, hernieuwbare manier plaatsvindt. Hoe huizen 

verwarmt worden is hierin een belangrijk vraagstuk. Hier wordt overwegend aardgas voor gebruikt 

en zullen alternatieven voor moeten komen. Dit wordt vormgegeven via de Transitie Visie Warmte. 

Hoe de totstandkoming hiervan er uitziet, maar ook wat de rol en invloed van raad en samenleving 

is, wordt tijdens deze bijeenkomst duidelijk gemaakt. 

 

Schorsing: 21.25 – 21.35 uur 
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4. Presentatie Omgevingsvisie 

21.35 – 22.05 uur 

Doel: informeren 

Als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet wordt een Omgevingsvisie opgesteld. 

De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke 

leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over wat er verwacht kan 

worden van het traject om te komen tot een Omgevingsvisie, inclusief de rol van de raad en van de 

samenleving. 


