
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 14 januari 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

Live te volgen via https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl  

 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

Er wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad digitaal of fysiek zal 

vergaderen. De signalen over de besmetting met het coronavirus zijn nog steeds zorgelijk. 

Daarom is besloten om ook deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden. 

 

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 13 januari 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 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 Omgevingsvisie 

19.45 – 20.45 uur 

Doel: informeren 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het proces van de Omgevingsvisie en de stand 

van zaken met betrekking tot een aantal inhoudelijke bouwstenen. Zo zijn er interviews gehouden 

over de huidige identiteit en het karakter van Hardinxveld-Giessendam en zijn de (grote) autonome 

opgaven in beeld gebracht die een ruimtelijke impact gaan hebben op de gemeente.  

Tijdens de sessie wordt u gevraagd te reflecteren op de opgehaalde informatie uit de interviews. 

Ook gaan we met u kort vooruitblikken op de volgende stap in het proces; het formuleren van 

uitgangspunten die een antwoord geven op de opgaven die op de gemeente afkomen. 

 

Schorsing: 20.45 – 21.00 uur 

 

Na afloop van dit agendapunt vergadert de raad in beslotenheid verder. 

 

https://hardinxveldgiessendam.raadsinformatie.nl/

