Motie “Meer bankjes in ons dorp”
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 8 juli 2021,
Constaterende dat:
-

-

In ons dorp diverse mooie locaties zijn, waar inwoners kunnen genieten van de
natuur, het landschap en het water;
Onder andere op zonnige dagen veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de aanwezige
bankjes in ons dorp;
Wandelaars, ouderen of inwoners die minder goed ter been zijn bankjes in het dorp
gebruiken om even uit te rusten en/of om te genieten van de omgeving;
De gemeente Hardinxveld-Giessendam samen met andere gemeenten in de
omgeving initiatiefnemer is van het Wandelroutenetwerk in de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden;
Diverse knooppunten van het Wandelroutenetwerk in ons dorp aanwezig zijn;
Dit Wandelroutenetwerk mogelijk is gemaakt door de provincie Zuid-Holland, in
samenwerking met gemeenten, Waterschap Rivierenland, Vereniging TeVoet, Den
Hâneker, WandelNet en vrijwilligers van het netwerk.

Overwegende dat:
-

-

Het wenselijk is dat er meer bankjes worden geplaatst in ons dorp, bijvoorbeeld langs
tiendwegen, in parken, langs de Rivierdijk, etc.;
In een brief van 15 juni 2021 door het College van Burgemeester & Wethouders in
haar beantwoording op schriftelijke vragen over het plaatsen van bankjes in ons
dorp, wordt gesteld dat het College de vraag begrijpt om meer bankjes te plaatsen;
Bepaalde locaties in ons dorp niet in beheer zijn bij de gemeente, maar bijvoorbeeld
bij het Waterschap of Rijkswaterstaat;
Het College schrijft dat de gemeente geen middelen heeft om extra meubilair te
plaatsen.

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:
-

-

In samenspraak met instanties (Rijkswaterstaat en Waterschap) te onderzoeken of
het mogelijk is om meer locaties bankjes (incl. accessoires) op de beoogde locaties te
plaatsen;
Met een uitwerkingsvoorstel (qua bekostiging aanleg en onderhoud) naar de raad te
komen bij de behandeling van de begroting 2022 en volgende jaren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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