Nieuwsbrief september 2015
Van de (steun)fractie:
2 en 9 juli

“Samenwerken in de Regio”
door ROBERT PHILIPPO

Op 2 juli werd het debat over het verzoek tot toetreding bij de Drechtsteden
door de Raad gevoerd. De oppositie trachtte allerlei argumenten aan te
dragen om het besluit een half jaar uit te stellen. De Provincie eiste dat vóór
de zomer het besluit over samenwerking in de regio moest worden genomen,
de T@B en de SGP wilden daaraan voldoen. Het debat van 2 juli eindigde dus
voorspelbaar.
Op 9 juli besloot de Raad voor het verzoek tot toetreding, coalitie voor,
oppositie tegen. Direct daarna heeft het College de toetreding aan het
Drechtstedenbestuur verzocht. Wij zijn het als Raad met elkaar eens dat wij
tijdens de onderhandelingen met de Drechtsteden bijzondere aandacht aan
financiën, zorg, diensten aan de inwoners en de organisatie moeten besteden.
Daarom stelde de T@B voor dit gezamenlijk te monitoren, daar had de
oppositie geen zin in.
Het ziet er momenteel naar uit dat de Drechtstedengemeenten positief over
ons verzoek zullen adviseren, hetgeen op 6 oktober in de Drechtraad carrousel
(commissie) zal worden besproken. Op 3 november zal de Drechtraad
besluiten over ons verzoek.
30 op 31 augustus

“Het water aan de lippen”
door ARJAN FARO
In deze nacht konden we het op buienradar aan zien komen. Een sliert van
zware buien, dieprood gekleurd, richting Hardinxveld-Giessendam. Dan denk
je nog: het zal toch niet weer gebeuren! Vorig jaar zomer viel er ook zoveel
regen dat gesproken werd van iets wat hooguit eens in de honderd jaar
voorkomt.
De vrees werd werkelijkheid. Meer dan 100 mm neerslag werd gemeten.
Uitzonderlijk zware regenval had opnieuw ons dorp getroffen. Met man en
macht is geprobeerd om het water weg te krijgen of tegen te houden maar
voor veel laaggelegen woningen mocht dit niet baten. Opnieuw veel
waterschade is het gevolg. Het zal je woning of bedrijf maar wezen. Wij leven
mee met de getroffenen.
De afgelopen jaren is er veel gesproken over en gedaan om wateroverlast te
voorkomen. Door Waterschap Rivierenland en onze gemeente, maar ook door
individuele bewoners. Wij maken ons ernstig zorgen over het feit dat
genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn. De theoretische
benadering zegt dat het systeem in orde is maar de werkelijkheid wijst anders
uit! Extra maatregelen zijn nodig om de gevolgen van een volgende zware bui
te beperken. Om deze wens kracht bij te zetten richting het Waterschap
hebben SGP en TAB een motie “het water aan de lippen” voorbereid, die met
steun van alle partijen in de raad is aangenomen. In de motie wordt
aangedrongen op het nemen van meer maatregelen om herhaling te
voorkomen. Het college overlegt binnenkort hierover met het Waterschap.

T@B Activiteiten Agenda
Vereniging:
25-09-2015 / 19:30 uurExtra Ledenvergadering in 't Hart over de toetreding tot de
Drechtsteden met gastsprekers.
17-10-2015 Ledenuitje Koperen Knop
Markten:
19-09-2015 Markt Beneden-Hardinxveld
26-09-2015 Hoogvliet Boven-Hardinxveld
31-10-2015 Markt Beneden-Hardinxveld
21-11-2015 Sintmarkt, Lange Wei
27-11-2015 Moonlight shopping, De Buurt
Drechtraadbijeenkomsten:
06-10-2015 Commissie vergadering toetreding HG
03-11-2015 Drechtraadbesluit toetreding HG

Van het college:
1 oktober

“Dag van de Ouderen”
door TRUDY BAGGERMAN
Dit is een dag die wij allemaal hopen te bereiken en wel op een gezonde en vitale
manier. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Daarom wil de gemeente in de
stijl van de Speel in, een dag voor onze ouderen organiseren. Een dag om naar uit te
kijken en voor iedereen. Of je bent ouder, je wordt ouder of je zorgt voor een ouder
iemand.
We hebben allemaal wel een reden om op 1 oktober naar Sporthal de Wielewaal te
komen. Van 10.00 uur – 15.00 uur zal Sporthal de Wielewaal in het teken staan voor
de oudere inwoners van Hardinxveld Giessendam, iedereen is van harte welkom. Het
is een doe en informatie beurs. Tijdens deze beurs kunt u een 30-tal stands bezoeken
met als onderwerpen Zorg, Vrijetijdsbesteding, Cultuur, Sport en Hobby's. Daarnaast
kunt u de gehele dag deelnemen aan diverse activiteiten, zoals dansen, schilderen en
een heerlijke hand- en voetmassage.
We hopen zo iedereen een leuke en ook vooral informatieve dag aan te bieden. Want
je bent nooit te oud om over je toekomst na te denken.

