
Aan de voorzitter van de raad van de Gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam Raadhuisplein 1  
Postbus 175  
3370 AD Hardinxveld-Giessendam  
  
  
19 september 2018, Hardinxveld-Giessendam 
 
Betreft: Artikel 12 RvO vragen beleid rond overlast horeca en pilot terrassen 
 
Geachte college van B&W, 
 
Toelichting:  
Er is op dit moment een pilot voor terrassen in ons dorp. Dit heeft zowel in de Damstraat (Café het 
Kraaienest) als ook in de Peulenstraat (De Buurman) geleid tot een proef.  
 

1. Wanneer is deze pilot in werking getreden? Wat zijn de kaders voor deze pilot? Wat is de 
einddatum van deze pilot? 

 
2. Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van deze pilot naast de betrokken 

ondernemers? 
 

3. Hoe wordt de pilot geëvalueerd, wie worden hierbij betrokkenen wanneer kunnen wij als 
raadsleden hiervan de resultaten tegemoet zien? 

 
Toelichting:  
In gesprekken met omwonenden blijkt uit sommige gesprekken dat er een zekere ‘commissie 
Damstraat’ bestaat waarin gesprekken over de overlast in de Damstraat worden gevoerd en ook 
zaken kunnen worden besproken. Echter, andere omwonenden weten niet dat deze commissie er 
is/nog in stand is.  
 

4. Bestaat deze commissie/groep Damstraat? Zo ja, welke vorm heeft deze? Waarom weten 
bepaalde bewoners dan niet van deze commissie/groep af? 

5. Welke rol heeft de gemeente (ambtelijk/bestuurlijk) bij deze commissie? 
 
Toelichting:  
In verschillende gesprekken met omwonenden merken wij telkens dat er meerdere zaken door 
elkaar heen lopen. De drie hoofdpunten die wij onderscheiden zijn: het terras van Café ‘Het 
Kraaienest’ (de pilot in vraag 1), de reguliere overlast die bewoners van de Damstraat en omgeving 
ervaren tijdens de nachtelijke uren in het weekend en tot slot het terras van Tapperij Damrak, waar 
nog een bezwaarschriftenprocedure over loopt. Deze drie zaken lopen tijdens gesprekken geregeld 
door elkaar heen. Voor de SGP is het niet duidelijk wat hierin de rol van de gemeenteraad is. 
 

6. Bent u als college bereid om de raad in het vervolg actief te informeren over en betrekken bij 
de kaderstelling rondom deze belangrijke onderwerpen? 

 
Wij kijken met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de SGP-fractie, 
 
Arie van den Berg 


