
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 18 november 2021 

19.30 uur 

Digitale vergadering via MS Teams 

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

 

Voorzitter: Peter aan de Wiel 

 

Vanwege het coronavirus wordt steeds per maand en per vergadering bekeken of de raad 

digitaal of fysiek zal vergaderen. Na de persconferentie over de aangescherpte 

coronamaatregelen is ervoor gekozen om deze Ontmoeting weer 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 17 november 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 de agendapunten 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 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. Stand van zaken tracé en locatiekeuze boezemkanaal en -gemaal 

19.45 – 20.30 uur 

Doel: informeren en opiniëren 

Om het poldersysteem van de Alblasserwaard toekomst bestendig te maken, is de aanleg van een 

nieuw gemaal noodzakelijk. In 2019 heeft Waterschap Rivierenland het gebied ten oosten van 

Hardinxveld aangewezen voor een nieuw gemaal te realiseren. Dit gemaal mondt uit in de Beneden 

Merwede en wordt gevoed door een nieuw boezemkanaal vanaf de Giessen door het zoekgebied. 

In de afgelopen periode zijn binnen het zoekgebied verschillende tracés voor het boezemkanaal en 

verschillende locaties voor de het gemaal onderzocht. Dit onderzoek is nog niet afgerond. In januari 

2022 wil het waterschap een definitief voorkeurstracé bepalen en de definitieve locatie voor het 

gemaal vaststellen. Tijdens een presentatie wordt de stand van zaken van het lopende 

locatieonderzoek gepresenteerd en wordt de raad gevraagd hier op te reageren. De input vanuit de 

raad zal het waterschap meenemen in haar overweging om tot een definitief besluit te komen. 

 

Schorsing: 20.30 – 20.40 uur 
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3. Presentatie bestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" 

20.40 – 22.10 uur 

Doel: informeren 

De agendacommissie heeft de wens uitgesproken om nog een extra bijeenkomst te organiseren 

over het bestemmingsplan 'Stationsstraat 23-27' dat op 25 november a.s. gewijzigd ter vaststelling 

wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een woonzorggebouw voor de 

realisatie van 24 woonzorgeenheden met gemeenschappelijke voorzieningen in het westelijk 

gedeelte van de planlocatie en de ontwikkeling van een appartementengebouw met 15 reguliere 

appartementen in het oostelijk gedeelte van de planlocatie.  

 

Schorsing: 22.10 – 22.20 uur 

 

4. Beleidsnota "Huisvesting arbeidsmigranten" en BP "Wonen en Huishouden" 

22.20 – 22.50 uur 

Doel: informeren  

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen om het 

bestemmingsplan "Wonen en huishouden" op te stellen. Door het nemen van een 

voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad het college een jaar de tijd om de 

bestemmingsplannen in Hardinxveld-Giessendam op specifieke onderdelen aan te passen. Het 

bestemmingsplan "Wonen en Huishouden" voegt voor het onderwerp arbeidsmigranten twee 

nieuwe begrippen toe waardoor de verhuur van kamers vergunningplicht zal worden.  

Met een presentatie wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de problematiek rondom de 

huisvesting van arbeidsmigranten, op welke manier het college handvatten creëert om de 

problematiek op te lossen en hoe dit een plek krijgt in het bestemmingsplan en de beleidsnota.   

 


