
 
Motie Maatschappelijk Centrum Boven-Hardinxveld 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 23 september 2021, 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Buurthuis Boven-Hardinxveld onder agendapunt 1: 

 

Constaterende dat: 
 

 in september 2020 een 'Verzoek Burgerinititatiefvoorstel' is ingediend voor een 'Buurthuis Boven-
Hardinxveld', tevens maken de Buurt Bestuurt en Servanda zich sterk hiervoor. 

 de verzoekers de gemeente vragen om grond ter beschikking (braakliggende grond aan de Pieter de 
Hooghstraat) te stellen voor het opzetten van een buurthuis in Boven-Hardinxveld.  

 na afbraak van de Huibjesburcht en de verkoop van het Dorpshuis er voor bewoners geen maatschappelijk 
centrum of buurthuis in de kern Boven-Hardinxveld meer is. 

 het college concludeert dat het stukje grond een woonbestemming heeft dus niet beschikbaar is om een 
buurthuis op te vestigen.  

 het college concludeert dat het uitbreiden van gemeentelijk vastgoed niet past in de visie op het 
Maatschappelijk Vastgoed. 

 het college medegebruik door (maatschappelijke) partners wil stimuleren. 

 het college zich inspant om met de initiatiefnemers te zoeken naar een oplossing. 
 
Overwegende dat: 
H 

 de activiteitengroep, de Buurt Bestuurt en Servanda voldoende duidelijk hebben gemaakt dat in Boven-
Hardinxveld een grote behoefte is aan een buurthuis. 

 er grote behoefte is aan jongerenwerk in Boven-Hardinxveld wegens toenemende mate van hangjongeren 
en een maatschappelijk centrum daar een belangrijke rol in kan spelen. 

 een bestemmingsplan na akkoord van de raad te allen tijde kan worden aangepast.  

 uitbreiding van gemeentelijk vastgoed niet verboden is, maar dat het streven is naar zo min mogelijk 
vastgoed dat veel onderhoud vraagt wat de laatste jaren verzaakt is en wij het hier hebben over 
onderhoudsarme nieuwbouw. 

 erfpacht en de MAG uitkomst zouden kunnen bieden bij de financiële realisatie van een centrum. 

 een proactieve promotie van de gemeente medegebruikers naar het centrum kan lokken. 
 

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders: 

 Uiterlijk bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Grondzaken 2021 met een uitwerkingsvoorstel 

voor de nieuwbouw en exploitatie (eventueel i.c.m. woningen / appartementen) van een maatschappelijk 

centrum in Boven-Hardinxveld te komen, bestemd meerdere gebruikers waaronder een buurthuis. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties: 

 

Fractie PHILIPPO 

Robert Philippo 


