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Wethouder Hans Tanis plaatst in uitbreidingswijk 
De Bronkhorst in Andel een kant-en-klaar 
huurappartement op z’n plek. Het geheel vormt
een appartementencomplex met 15 
huurappartementen geschikt voor sociale huur.

Start Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
onderzoek naar havenontwikkeling 
Werkendam in combinatie met Integraal 
Rivier Management (IRM). 

De recreatieve wandel-/ fietspaden 
Petterpad Woudrichem en Wijde Alm 
Uitwijk krijgen een opknapbeurt.

Gemeente Altena is een dementievriendelijke 
gemeente, met aandacht voor de situatie waarin 
mensen met dementie én hun mantelzorgers 
verkeren. Daarvoor werken inwoners en lokale 
partijen samen aan allerlei initiatieven. 

in vogelvlucht

Muziek op school in Altena
Gemeente Altena kiest ervoor om 'Muziek 

op school in Altena' intensief te faciliteren 

en te subsidiëren. Het Cultuurpunt Altena 

gaat samen met de basisscholen in Altena 

hier actief mee aan de slag. Zo bereiken we 

ruim 5.000 leerlingen.

Op bezoek gaan bij inwoners kan 
bijna niet in coronatijd. Het alternatief 
is een digitaal koffiemoment met 
burgemeester Egbert Lichtenberg.

"We sluiten met lokale partners 
een Sportakkoord. We willen 
dat iedereen, ongeacht leeftijd, 
beperking, culturele achtergrond 
of financiële situatie mee kan 
doen."  - Wethouder  
Shah Sheikkariem

“Samen werken we aan een 
haalbaar en gedragen voorstel.” 
- Wethouder Matthijs van Oosten

Kerngericht werken is het nieuwe 
normaal. Onze gebiedsregisseurs 
leggen steeds meer verbinding tussen 
overheid, partners en inwoners met 
vraagstukken in de kernen.
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Samen met 200 inwoners, ondernemers 
en organisaties organiseren we de 
Altena Klimaattafels. 

“Met de Klimaatagenda gaan we op 
weg naar een CO2-neutraal Altena.” 
- Wethouder Roland van Vugt

“Met de extra financiële 
ruimte die we krijgen voor 
groenonderhoud, werken 
we aan een veilige, duurzame 
en toegankelijke openbare 
ruimte.” - Wethouder 
Roland van Vugt  



Het gemeentehuis is blauw 
uitgelicht om te vieren dat 
de Verenigde Naties 75 
jaar bestaan. 

We planten bijna 700 
nieuwe bomen. Deels 
vervanging van gekapte 
bomen, deels nieuwe 
aanplant. 

“Ook tijdens de coronaperiode gaat onze dienstverlening zoveel 
mogelijk als gebruikelijk door. Veel van onze dienstverlening 
is al digitaal. Waar dat niet mogelijk is, zijn we op afspraak 
‘gewoon’ open. Waar mogelijk doen we iets extra’s. Zo sturen we 
paspoorten en ID-kaarten gratis thuis.” - Wethouder Hans Tanis

"In het nieuwe beleidsplan Toezicht&Handhaving willen 

we initiatiefnemers de ruimte geven ideeën te realiseren 

en tegelijkertijd de belangen van omwonenden en andere 

belanghebbenden beschermen. De prioriteiten die in dit plan 

zijn opgenomen, zijn besproken met een aantal betrokkenen 

waaronder de dorpsraden." - Burgemeester Egbert Lichtenberg

Een adviesgroep met belangrijke partners uit 
de samenleving denkt inhoudelijk mee met de 
beleidsregel Huisvesting van arbeidsmigranten. Het 
college neemt het advies over. Nieuwe huisvesting 
in de dorpskernen is niet meer mogelijk, wel grotere 
huisvestingslocaties net buiten de dorpskernen. 

“We vinden het belangrijk te zorgen voor voldoende 
en goede huisvesting voor arbeidsmigranten.”  
- Wethouder Matthijs van Oosten Richard van der Koppel 

heeft een driedelig 
monument gemaakt ter 
nagedachtenis aan de 
Merwedegijzelaars.

Ontwikkeling bedrijventerreinen
In Altena bestaat er veel vraag 
naar bedrijventerreinen. Er zijn in 
Giessen mogelijkheden voor een 
Subregionaal Bedrijventerrein. De 
ontwikkeling daarvan gaat van start.

Bij een project rond zwerfafval 
met het Willem van Oranjecollege 
ontwerpen leerlingen een blikvanger.

Het Kringloopcentrum 
Altena is de nieuwe partner 
van de gemeente voor het 
inzamelen van textiel. 

     
Tijdens de eerste lockdown 
kunnen veel kinderen niet 
sporten. De sportcoaches 
organiseren challenges op 
TikTok en helpen individueel 
waar dat nodig is. 
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Altena ondertekent landelijke 
pact Eén tegen eenzaamheid.
 

Wethouder Hans Tanis (links) en 
gedeputeerde Provincie Noord-
Brabant Christophe van der Maat 
openen de nieuwe rotonde bij de 
N322 nabij Giessen en Andel. De 
rotonde is een grote verbetering voor 
de verkeersveiligheid, vooral voor de 
vele fietsers die de oversteek maken.

 “Het kernenbudget ondersteunt 
mooie initiatieven in Altena. Inwoners 
zijn door corona nog sterker op zoek 
naar verbinding en ontmoeting.”  
- Wethouder Matthijs van Oosten

Gemeente Altena zet vol in op het 
bouwen van nieuwe woningen. Zo komen 
er bijvoorbeeld op de locatie van de 
voormalige Verschoorschool in Sleeuwijk 
18 nieuwe woningen.

De voorbereidingen voor de bouw 
van drie nieuwe brandweerkazernes 
in Almkerk, Dussen en Hank zijn 
afgerond. In 2022 worden de 
kazernes opgeleverd.



“De insteekhaven in de 
Biesboschhaven vormt slechts 
een deel van de oplossing. De 
behoefte aan extra kadelengte 
is zoveel groter.” - Wethouder 
Matthijs van Oosten

Orange the world 
Orange Altena
Internationale Dag tegen 
Geweld tegen Vrouwen. 
Ook Gemeente Altena 
doet mee en kleurt het 
gemeentehuis oranje.

"Altena komt financieel voorlopig niets 

tekort. We hebben een sluitende 

meerjarenbegroting en de lasten voor 

de inwoners worden - los van een 

inflatiecorrectie - niet verhoogd. En er is 

extra geld, bijvoorbeeld voor de uitbreiding 

en het onderhoud van de begraafplaatsen, 

het groenonderhoud en voor nieuwbouw of 

grote verbouwingen van schoolgebouwen.”  

- Wethouder Hans Tanis

”Vroeg Eropaf zorgt ervoor dat we op tijd aandacht geven 
aan mensen met betalingsproblemen. Zo voorkomen 
we grotere problemen en nog meer stress. Want het 
hebben van financiële zorgen beïnvloedt het hele leven.” 
- Wethouder Paula Jorritsma

“We ondersteunen graag groene 
initiatieven van inwoners en 
ondernemers, zoals zon op dak, 
energiebesparing en de Groene 
Ruige Ruimte Werkendam.”  
- Wethouder Roland van Vugt

De fietspaden langs onder 
andere de Parallelweg 
tussen Giessen en Andel, 
de Woudrichemseweg, de 
Almkerkseweg en de Jan 
Spieringweg krijgen openbare 
verlichting. Mede op initiatief 
van de Jongerenraad.

'Tour Ondernemen’ van 
Matthijs van Oosten en 
team ondernemen gaat 
virtueel door tijdens de 
coronacrisis. Om zo in 
gesprek te blijven met 
plaatselijke ondernemers 
over zaken waar ze in de 
praktijk tegenaan lopen.

in vogelvlucht

Leerlingen van basisschool d’Uylenborch in Almkerk 
en wethouder Hans Tanis geven het startsein voor 
de Autoloze Schooldag.

"Ook medewerkers van 
Altena werken thuis. Het 
is toch gelukt veel van 
ons werk uit te voeren." 
- Gemeentesecretaris 
Annette van der Werf

Nieuw beleid zet in op 
hogere zwemvaardigheid 
van inwoners. In 2021 
bieden we aan alle scholen 
schoolzwemmen aan.

Altena ondertekent het Armoedepact en 
slaat de handen ineen om armoede  
en schulden te bestrijden. 

“Iedereen telt mee, iedereen doet mee in 
Altena.’’ - Wethouder Paula Jorritsma

Wethouder Hans Tanis onthult een 
campagnebord om overlast van 
sluipverkeer A27 tegen te gaan. 
Naast de gedragscampagne neemt 
de gemeente, in overleg met 
inwoners in Hank, Nieuwendijk, 
Dussen en Uppel, ook fysieke 
maatregelen.

"Goed onderwijs vraagt om een goed 
schoolgebouw. Samen met alle scholen in Altena 
stellen we een Huisvestingsplan op. Dat ziet toe 
op de kwaliteit van de onderwijshuisvesting."  
- Wethouder Shah Sheikkariem



“Wij willen graag het zesde experimenteergebied 
in het land worden. Altena heeft namelijk alles 
in huis voor een circulair voedselsysteem. Onze 
programmamanager is met veel initiatiefnemers  
in gesprek om dat voor elkaar te krijgen.”  
- Wethouder Matthijs van Oosten

Voor de actie 'rent a cop, rent a 
boa' mogen inwoners aangeven 
waar zij graag extra inzet van de 
politie en boa's willen zien.

13 Koninklijke Onderscheidingen 
reikt burgemeester Egbert 
Lichtenberg uit aan inwoners die 
zich bijzonder hebben ingezet 
voor onze samenleving. 

Matthijs van Oosten 
vertegenwoordigt regio West-
Brabant als bestuurlijk trekker 
van de topsector High Tech 
Maintenance West-Brabant. 

“Ik heb groot respect 
voor onze pleegouders 
in Altena. Aandacht 
voor een veilig thuis is 
nog nooit zo belangrijk 
geweest.” - Wethouder 
Paula Jorritsma

Wethouder Hans Tanis deelt 
fietsverlichting uit aan scholieren 
die dagelijks gebruik maken van de 
nieuwe rotonde bij Giessen en Andel.

Projectontwikkelaars Clemie 
van Wanrooij (links), Piet 
Jansen (rechts) en wethouder 
Hans Tanis storten zand als 
startschot voor de bouw 
van een nieuwe woonwijk in 
Werkendam. In het project 
‘Achter de Schans’ komen 
ongeveer 300 woningen.

Samenredzaam en Ondernemend Altena
Om er als gemeente voor onze gemeenschap 
te kunnen zijn, zijn we afhankelijk van onze 
uitvoerders. Zoals de medewerkers van 
OnS Altena. Mensen die hun vak volgens 
professionele eisen uitoefenen. Met heel veel 
extra taken dit jaar. Bijvoorbeeld op het gebied 
van inkomensondersteuning (zoals het uitvoeren 
van de TOZO regelingen) en in het voorzien van 
alternatieve zorgvormen. Samen zoeken ze 
antwoorden op de vragen die er leven, zoeken ze 
oplossingen en denken mee in wat er wél kan!

“Tijdens deze coronatijd moeten we 
scherp blijven en elkaar goed weten te 
vinden. Om ontwikkelingen op de voet  
te volgen en snel daarop in te spelen.  
Om te ondersteunen waar mogelijk en als 
ondernemer elkaar te versterken.” 
- Wethouder Matthijs van Oosten

Ondernemershuisaltena.nl is 
online. Dit digitale platform 
verbindt ondernemers, 
organisaties en Gemeente 
Altena. Samenwerken 
om zo samen zorg te 
dragen voor een gezond 
ondernemersklimaat in 
Altena, waar financieel, 
sociaal en duurzaam kapitaal 
elkaar versterken.

Info & Contact

Postadres:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

Bezoekadres:
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Telefoon: 0183 - 51 61 00
Fax: 0183 - 66 03 97

E-mail: info@gemeentealtena.nl
Website: www.gemeentealtena.nl

75 jaar bevrijding 
verbeeldt in een 
kunstwerk van 
Daan Roosegaarde.

Bloemengroet aan bewoners van 
verzorgingshuizen om ze een hart 
onder de riem te steken tijdens de 
eerste corona lockdown.

Heel wat wegen zijn 
opgeknapt. Zoals de 
Hillsestraat en de 
Broeksestraat in 
Babyloniënbroek, 
de Dijkgraaf Den 
Dekkerweg bij 
Werkendam en de 
Duijlweg bij Almkerk.


