
Alcoholconvenant ondertekend
Zodoende is gehoor gegeven aan 
de wensen van vooral horecaon-
dernemers, die sceptisch stonden 
tegenover het zelf bekostigen van 
de nieuwe handhavingsmethode. 
Aanvankelijk moesten zij een borg-
som betalen van zo’n 700 euro. Die 
konden de deelnemers terugverdie-
nen door elke keuring goed te door-
staan. Daar is nu geen sprake meer 
van.
Horecaondernemers, supermark-
teigenaren en verenigingsvoorzit-
ters moeten nu op gesprek komen 
als blijkt dat in hun toko alcohol aan 
minderjarigen wordt geschonken. 
In eerste instantie met het bureau 
en na een volgende overtreding met 
de burgemeester. Gaan ze daarna 
alsnog in de fout, dan worden ze 

buiten het convenant geplaatst en 
krijgen ze de boete van 1360 euro 
opgelegd, die normaal gesproken al 
bij de eerste overtreding geldt.
Een andere eis die verenigingen 
en kroegeigenaren stelden aan het 
ondertekenen van het alcoholcon-
venant is dat de illegale horeca nu 
eens wordt aangepakt. Want daar 
ligt volgens hen het grootste pro-
bleem als het gaat om alcoholmis-
bruik onder jongeren. Burgemees-
ter Roel Augusteijn zegt daar meer 
werk van te gaan maken. Sinds de 
horeca en de gemeente met elkaar 
in maart spraken over het nieuwe 
convenant, is de illegale gokkast in 
een zuipkeet inmiddels gevonden. 
De uitbaters haalden toen de gok-
automaat aan als voorbeeld van de 

zichtbaar illegale praktijken in zuip-
ketens. Voor de rest blijft het echter 
een lastige zaak voor de politie om 
illegale horeca en thuis drinken te 
onderscheiden.

Bureau Horeca Bijzondere Wet-
ten controleert al in dertig ande-
re gemeenten de alcoholhandha-
ving. Maar nog niet eerder is door 
een gemeente op zo’n grote schaal 
meegedaan aan het convenant, laat 
Feije-Mient Dillema van het bureau 
weten. Dat 31 van de 42 alcoholver-
strekkers die Hardinxveld rijk is, 
meedoen, heeft grotendeels te ma-
ken met de weggenomen "nanciële 
gevolgen. Het convenant treedt per 
direct in werking en heeft een loop-
tijd van twee jaar.

Ward den Besten
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H’VELD-G’DAM 31 Hardinxveldse 
alcoholverstrekkers hebben dins-
dag een alcoholconvenant onderte-
kend om drankgebruik bij minder-
jarigen verder terug te dringen. Zij 
vallen daarmee buiten het regulier 
toezicht dat de gemeente uitvoert. 
Het ingehuurde Bureau Horeca Bij-
zondere Wetten zal met mysterie-
shoppers, ofwel loktieners, contro-
les uitvoeren of de regels worden 
nageleefd. Mocht een instelling in 
de fout gaan, staat ze geen boete te 
wachten, maar een gesprek. De ge-
meente belooft daarnaast meer 
werk te maken van het aanpakken 
van de illegale horeca.
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INGEZONDEN

‘Pronken met 
andermans veren’

Het zal je maar gebeuren. Als 
bewoners van het Thorbeckehuis 
zijn we trots op ons mooi ingerich-
te tuin en parkeerdek. Dit is voor 
onbevoegden verboden terrein, 
maar voor sommige personen 
blijkt dit niet te gelden. Wat is het 
geval: op vrijdagmorgen 15 mei 
bleek dat vele bloemen, planten 
en struiken verdwenen waren. Dit 
lijkt wel op diefstal!
Als dank was voor ons het 
opruimen van de rommel. Alle 
oude bewoners zeggen de dader 
dank hiervoor. Voor ons was dit 
een plek om heerlijk op een bankje 
te genieten, in de zon te zitten en 
te kijken naar alle mooie kleuren-
pracht, waar we helaas in ons dorp 
al zo weinig van hebben. Wat 
heeft zo’n vernieler hiermee op 
het oog. Als hij tijd overheeft is er 
een mogelijkheid om uren te 
besteden in vrijwilligerswerk. Wij 
houden ons aanbevolen.
Graag zien wij dat de persoon zich 
bekend maakt en zorgt dat alle 
schade wordt betaald. Dit is 
mogelijk door een geschenkenbon 
van bloemist of tuincentrum aan 
ons te overhandigen, dan ben je 
een tof persoon.

Bewoners Thorbeckehuis

Bidon Classic
H’VELD-G’DAM Jong en oud kan 
zaterdag 13 juni deelnemen aan 
de jaarlijkse Bidon Classic. 
Deelnemers kunnen zich  tussen 
09.00 en 12.00 uur inschrijven in 
het O.K.K.-gebouw, Rijnstraat 1a 
in Hardinxveld-Giessendam. 
Kleed- en wasruimte zijn aanwe-
zig. Het inschrijfgeld bedraagt € 
5,00. De afstanden die gereden 
kunnen worden zijn: 25, 45, 75 en 
100 kilometer. De start is bij het 
gemeentehuis.
Voor meer informatie: Kees Klop, 
klopc@planet.nl of  0184 616084.

Actie op het spoor
H’VELD-G’DAM Met een zestal 
waarschuwingen voor het 
incorrect in- en/of uitchecken, een 
proces-verbaal voor zwartrijden, 1 
uitstel van betaling en 10 
waarschuwingen voor het op het 
perron fietsen, kijkt de plaatselijke 
politie terug op een geslaagde 
actie, waarbij werd samengewerkt 
met netwerkpartners Arriva, 
Handhaving & Toezicht, de 
Landelijke Eenheid en de’Camera 
Uitleesruimte.
De actie, die op 12 mei op de 
Hardinxveldse stations plaats-
vond, was opgezet ten gevolge 
van het sociale veiligheidsbeleid 
Merwedelingelijn, om zo overlast 
en agressie in en om het station en 
in de treinen terug te dringen. 
Reizigers werden ook extra 
gecontroleerd op verplichte 
vervoersbewijzen, maar werd op 
het traject tussen genoemde 
stations in de treinen eveneens 
toezicht gehouden op het gedrag 
van de reizigers.
De gecontroleerde reizigers 
werkten uitstekend mee en gaven 
blijk van waardering voor de actie. 
Wijkagent Dennis den Besten: 
,,Een actie zoals deze brengt alleen 
maar voordelen met zich mee; niet 
alleen kan het kennen en gekend 
worden als wijkagent helpen bij de 
controles, maar ook krijg je meer 
inzicht in de werkwijze van je 
externe netwerkpartners. 
Wanneer je dan ook nog eens het 
resultaat behaalt als die van 
vandaag, dan mag je tevreden 
terugblikken op een goede 
samenwerking.”


