
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 

 

De aanvangstijden en behandeltijden van de agendapunten zijn indicatief. 

 

  

      

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst De Ontmoeting 

 

Donderdag 10 februari 2022 

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. Besloten is om deze Ontmoeting ook 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 9 februari 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. Groenbeleidsplan 2022-2032 

19.45 – 20.45 uur  

Doel: informeren 

Veel doelen uit het Groenbeleidsplan 2007 van gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn behaald. 

Desondanks is het belangrijk dat dit plan wordt geactualiseerd, omdat er veel nieuwe ontwikkelingen 

zijn. Denk hierbij aan nieuwe wetgeving, maar ook thema's als klimaatadaptatie, biodiversiteit en 

burgerparticipatie. Deze thema's hebben we een plek gegeven in het nieuwe Groenbeleidsplan. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt het geactualiseerde Groenbeleidsplan 2022-2032 gepresenteerd 

en kunnen er vragen worden gesteld. 

 

Schorsing: 20.45 – 20.55 uur 
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3. Maatschappelijk vastgoed/Huis van de gemeente 

20.55 – 21.40 uur  

Doel: opiniëren en raadplegen externe doelgroepen (mening geven) 

Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd naar aanleiding van de toezegging tijdens de 

behandeling van de Visie op Maatschappelijk Vastgoed op 27 mei 2021. Met de gemeenteraad, 

maatschappelijke partners en andere aanwezigen wordt het gesprek gevoerd over de 

doorontwikkeling van het gemeentehuis en de realisatie van het Huis van de gemeente als faciliteit 

voor het gemeentebestuur, de griffie en de ambtelijke organisatie. 

 

Schorsing: 21.40 – 21.50 uur 

 

4. Plannen buitenterrein zwembad De Duikelaar 

21.50 – 22.35 uur (openbaar en besloten) 

Doel: informeren 

Openbaar (ongeveer 20 minuten) 

De gemeenteraad en andere aanwezigen worden in openbaarheid geïnformeerd over de laatste 

versie van het inrichtingsplan voor het buitenterrein van zwembad De Duikelaar.  

Besloten (ongeveer 25 minuten) 

De eerste resultaten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid voor onder andere de 

aanleg van nieuwe buitenbaden worden in het tweede deel van de bijeenkomst in beslotenheid 

toegelicht. 


