
 
   
 

 

 

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020 - 2023 

 

“Ons dorp door een andere bril bekeken”. 

  

Voorzitter, de vakanties staan voor de deur en we kabbelen richting het zomerreces. 

Vanavond bespreken we de perspectiefnota en blikken we vooruit. Voor alles is een eerste 

keer zo ook voor mij als kersverse fractievoorzitter van de T@B. Laten we het houden op 

gezonde spanning.  

 

Ik neem u vanavond mee tijdens een ‘rondje Hardinxveld-Giessendam’. 

Het is mooi weer, we pakken de fiets en rijden langs mooie plekjes in ons mooie 

dorp. Tijdens wat tussenstops zullen een aantal voor de T@B belangrijke 

onderwerpen worden besproken. Laten we zeggen, het is zaterdag, rond de 23 

graden, zon en weinig wind.  

 

We starten de fietstocht en rijden via de Paralelweg naar de Sluisweg. Je komt dan al 

snel in gebieden waar sporten centraal staat. Links en rechts kan er volop gesport 

worden. Dan sluipt het onderwerp MAG ineens door je hoofd. 

 

Er is in 2016, tijdens het aannemen van een amendement, afgesproken dat de kosten voor 

de penvoerder voor 2018 gedekt zou worden uit de reserve sociaal domein en dat deze 

kosten vanaf 2019 primair gedekt gaan worden binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. 

Onze gemeente Hardinxveld-Giessendam wel te verstaan. Voor 2020 en verder is nog geen 

dekking gevonden. Het college stelt voor om 50K op te nemen voor 2020 en de jaren daarna 

twee keer 30K. In de risicoparagraaf staat opgenomen dat dit mogelijk niet toereikend zal 

zijn. Wat de T@B betreft is dit inderdaad een risico en moet dit de laatste keer zijn. 

 

Voorzitter, mijn partij is op dit moment niet gelukkig hoe de MAG op sommige punten wordt 

uitgevoerd na invoering van nieuwe regels die door Stuwkr8 zijn ingevoerd. 

De T@B is voor de MAG, maar niet op deze manier. Dit lijkt veel op de oude 

subsidieregeling. Mijn vraag is aan de wethouder, wat gaat de wethouder hieraan doen?  

 

We stappen weer op de fiets en zetten onze tocht voort. Als je veel inspanningen 

verricht moet je waken voor de hongerklop. Het is mooi weer en we gaan op zoek 

naar een terras ergens in ons dorp. 

Dat is nog niet zo eenvoudig. Er is een terras aanwezig bij ‘de Buurman’ op het 

hoekje van de Peulenstraat - Talmastraat. Daar aangekomen bestellen we een hapje 

en een drankje. Onder het genot van dit drankje kom je al snel op het punt 

“Verlevendiging van het Centrum”. 

 

Het doet de T@B goed dat dit onderwerp is opgenomen in de perspectiefnota. Het 

coalitieprogramma zegt daar iets over en in ons verkiezingsprogramma staat het ook 



vermeld. Het doet de T@B dus goed dat alle seinen op groen staan. Hierna komt altijd de ‘ja 

maar’ om de hoek kijken.  

Er is onlangs door het college een pilot gestart voor een terras bij ‘t Kraaienest en de 

Buurman. De uitkomst is dat het terras bij de Buurman definitief is en dat er nog een 

vervolgonderzoek uitgevoerd gaat worden naar de mogelijkheden voor een terras bij ‘t 

Kraaienest. Dit deel van de pilot is stop gezet met als voornaamste reden ‘onveilige situatie’. 

Voorzitter, ik vraag mij dan een aantal zaken af.  

 

Toen de pilot destijds is gestart waren de omstandigheden dezelfde als dat ze nu zijn. Als de 

reden is dat de verkeersveiligheid in het geding is, dan was dat vooraf toch ook al bekend? 

Zijn er in de tijd dat het terras er even heeft gestaan, onveilige situaties ontstaan of erger, 

ongelukken gebeurt? De Damstraat nodigt niet uit om hard te rijden en als automobilist ben 

je ‘te gast’ in of rondom het centrum van ons dorp.  

Als we streven naar een “verlevendiging van het centrum” is het stopzetten van deze pilot op 

voorhand een verkeerd signaal. De T@B vraagt aan de andere partijen wat zij hiervan 

vinden en roept het college op om het terras, totdat bekend is wat de uitslag van het 

onderzoek is, terug te plaatsten. Tevens vraag ik het college de uitkomst van het onderzoek, 

welke in week 26 opgeleverd zou moeten zijn, te delen met de ondernemer en de 

aanbevelingen nog voor de zomer door te voeren. 

 

Het drankje is gedronken en samen met het hapje is de hongerklop uitgebleven. Al 

fietsend ben je wel eens aan het fantaseren en rijden we langs het Facility Point en 

zie ik in mijn ooghoek een reclame boodschap van de Postcode Loterij. Ik heb ook 

een lot, wanneer wordt mijn miljoen een keer uitgekeerd? Je denkt dan aan een 

nieuwe auto, mooie vakantie of vernieuwingen in en rondom je huis. Alleen jammer 

dat dit nog steeds fantaseren is, want de realiteit is anders. 

 

Er is in 2017 door de raad ingestemd met het voorgenomen besluit om het aandelenbelang 

van Eneco te verkopen. De verkoop staat gepland eind 2019 begin 2020. Het college rekent 

zich ook rijk en verwacht dat het 10 miljoen oplevert. 

Dat is nog niet alles. Het college heeft het ook al ingevuld. De term die wij binnen de 

Veiligheidsregio vaak gebruiken is “nivea”. Dit betekent “niet invullen voor een ander”. 

Verkoop de huid niet voordat de beer is geschoten. Ten eerst is Eneco niet verkocht en staan 

deze Euro’s niet op onze bankrekening. Op dit moment is het erg onrustig op onze aardbol. 

Spanningen op de handelsmarkt en in het Midden Oosten. Het bedrag kan ook zomaar 

tegenvallen en wat gaat er dan gebeuren met de voorgestelde bedragen en thema’s? 

Op zichzelf zijn benoemde thema’s niet gek bedacht. De T@B zou graag zien dat het thema 

“voorzieningen” toegevoegd wordt. Denk hierbij aan het buitenbad. Het buitenbad is voor 

onze inwoners meer dan welkom. 

 

De T@B snapt als we hiermee niet akkoord gaan, er problemen ontstaan in de resultaten. De 

T@B kan echter pas instemmen als het college toezegt hierop terug te komen zodra bekend 

is dat Eneco is verkocht en het bedrag is vastgesteld. Zodra het college dan met een voorstel 

komt kan het in de raad besproken worden. Hiermee houd je het zuiver, weet je wat er te 

verdelen is en hangen we daar mooi thema’s aan. De T@B vraagt het college om een 

toezegging dat zij met een nieuw voorstel komt. Niet op voorhand thema’s en bedragen vast 

leggen maar op een ander moment tijdens een debat over de thema’s en de bedragen te 

debatteren. Kan het college dat toezeggen? 



 

Al rijdend is het wel raadzaam om de aandacht op de weg te blijven houden. Van al 

dat fantaseren ben je niet meer zo scherp. We zijn weer onderweg en fietsen over de 

mooie Rivierdijk. De wind steekt wat op, maar gelukkig we rijden op een e-bike dus 

even van de eco-stand af. 

In de toekomstige ontwikkelingen wordt gesproken over “Overdracht beheer wegen 

waterschap” aan de gemeenten. 

 

Op dit moment worden de wegen beheerd door het waterschap rivierenland. Het idee is om 

in overleg met Waterschap en Gemeenten dit beheer over te dragen naar de Gemeenten.  

Al met al wordt de Gemeente hier niet beter van en zal dit tot hogere lasten leiden. De T@B 

schrikt van het feit dat deze hogere lasten wellicht moeten worden gecompenseerd door een 

OZB verhoging. Het mag bekend zijn dat wij als T@B daar niet voor zijn. Wellicht kunnen er 

bij onderhandelingen afspraken worden gemaakt over ruimere openingstijden voor de 

sluisjes in de zomerperiode, of oplossingen voor een goede ontsluiting vanuit ’t Oog naar het 

centrum. Het kan ook leiden tot kansen. De T@B houdt dit, ondanks dat het onderzoek nog 

loopt, nauwlettend in de gaten. 

 

Via de sluisjes richting de IJzergieterij komen we langs de plek waar de locatie is 

gepland voor de buitendijkse jachthaven. We stappen hier even af om hier kort bij stil 

te staan.  

 

Kan het college aangeven wat de stand van zaken is wat betreft de buitendijkse jachthaven? 

 

Voor het laatste deel van onze fietstocht rijden we Boven Hardinxveld binnen. 

Komend vanaf Beneden Hardinxveld, rijdend langs het pontje links de bocht om. We 

komen langs de scholen “de Merwedeschool” en “de Regenboogschool”. 

 

Voorzitter het laatste wat ik aan wil halen is de tijdelijke locatie voor de Regenboogschool. 

Toen de school onlangs is gebouwd zijn er leerlingen prognoses gemaakt. De daadwerkelijke 

leerlingen aantallen blijken hoger uit te vallen dan de prognose heeft gesteld. De 

aantrekkingskracht van een nieuwe school maar ook een levendige dorpskern, kan een 

verklaring zijn van deze hogere leerlingen aantallen. Het college stelt voor om een tijdelijke 

huisvesting te realiseren. De T@B stelt voor om de lange termijn leerlingenprognoses 

opnieuw tegen het licht te houden en serieus te overwegen om een permanente oplossing te 

bedenken voor uitbreiding van de Regenboogschool i.p.v. veel geld uit te geven aan ‘zeer 

lange’ tijdelijke oplossing. 

 

Voorzitter, ik ga afronden. We maken nog een korte stop aan het strandje langs de rivier. 

We springen even snel in het water, zwemmen wat en rusten wat uit op het strandje. U bent 

meegenomen in mijn ludieke rondje Hardinxveld-Giessendam.  

 

Ik dank een ieder die hard gewerkt heeft aan deze perspectiefnota. 

 


