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Samen verantwoordelijk voor een veilig Altena
Altena is een veilige gemeente om te wonen, te werken en te leven. En 
dat wil burgemeester Marcel Fränzel graag zo houden. Daarom roept hij 
inwoners op hun ogen en oren goed open te houden en verdachte situaties 
te melden.

In gesprek met de burgemeester over 
criminaliteit en sociale veiligheid
Hij valt meteen met de 
deur in huis. “De tijd dat 
de overheid, politie en 
burgemeester als enigen 
een taak hebben op het 
gebied van veiligheid is 
voorbij. Zeker in een tijd 

waarin de samenleving ingewikkelder wordt en 
allerlei nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. 
Denk aan cybercrime (computercriminaliteit), 
babbeltrucs (mensen oplichten door ze af te 
leiden met mooie praatjes) en mobiel banditisme 
(rondtrekkende criminele groepen).”

Ook in Altena is er criminaliteit
“Denk bijvoorbeeld aan de pinpasberoving in 
Werkendam enkele weken geleden. De A27 speelt 
daarbij een belangrijke rol”, zegt Fränzel. “Dorpen 
langs die snelweg hebben meer te maken met 
deze vorm van criminaliteit dan plaatsen in het 
hart van de gemeente. Criminelen kunnen er 
sneller en makkelijk vandoor gaan. Maar vergeet 
ook de recente woninginbraken in Wijk en Aalburg 
niet, of de criminaliteit in bedrijfspanden of op 
vrijkomende agrarische locaties.”

Bestrijden van criminaliteit vraagt om 
een enorme inzet van veel partijen
“De gemeente doet wat ze kan om Altena vrij te 
houden van criminelen. Eén van die dingen is de 
maandelijkse controle van een aantal leegstaande 
panden en schuren. Dat doen we heel doelgericht 
samen met andere partijen. Op den duur moet dat 
leiden tot een Altena-interventieteam." Dit team 
bestaat naast de wijkagenten, Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA’S) en andere 
medewerkers van de gemeente ook uit politie en 

mensen van de wooncorporaties. "Als het nodig 
is, vullen we het team aan met controleurs van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), 
belastingdienst of brancheorganisaties zoals 
Koninklijke Horeca Nederland. Maar dat is alleen 
als de situatie daarom vraagt”, benadrukt Fränzel.

Veiligheid is meer dan het bestrijden 
van criminaliteit
“Maar, vergeet niet, er bestaat ook nog zoiets als 
sociale veiligheid. Ook dat is heel belangrijk en 
verdient de aandacht. Want wat gebeurt er achter 
de voordeur? Is er sprake van verward gedrag? Van 
een alcohol- of drugsverslaving, waardoor iemand 

een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving 
kan worden? Onze medewerkers binnen Sociaal 
domein en Veiligheid werken nauw samen. Als 
ik een pand sluit en de bewoner moet eruit, dan 
moet wel duidelijk zijn welke hulp hij verder nodig 
heeft. Dat gaan we in Altena nog beter in de gaten 
houden”, stelt de burgemeester.

Trots op de bestaande 
Buurtpreventieteams
Zoals gezegd, spelen ook inwoners een 
belangrijke rol waar het gaat om veiligheid. Veel 
kernen in Altena hebben al een of meerdere 
buurtpreventieteams. Die krijgen van de 
burgemeester een pluim. “Want deze mensen 
steken veel eigen tijd, meestal niet op de leukste 
uren, in toezicht houden in hun dorp.” De 
gemeente streeft ernaar dat in alle 21 kernen 
minimaal één buurtpreventieteam actief is. Zij 
kunnen ook helpen medebuurtbewoners (nog) 
meer bewustzijn bij te brengen." Wij wonen hier in 
mooie dorpen met een hoog ons-kent-ons-gevoel, 
maar je moet criminaliteit ook niet uitlokken door 

bijvoorbeeld de achterdeur niet op slot te doen als 
je even weg bent. Altena is een veilige gemeente 
om in te wonen, te werken en te leven en dat willen 
we graag voor u zo houden.”
  

“Alleen al door het noteren van een 
kenteken van een ‘verdachte’ auto 
draag je bij aan de veiligheid in je 
woonomgeving.”

“Wie de situatie niet vertrouwt, 
moet dat melden. Ook al leidt een 
melding alleen niet meteen tot een 
aanhouding, een opeenstapeling 
van feiten doet dat wel.”

De burgervader kan niet vaak genoeg 
benoemen hoe belangrijk het is dat inwoners 
verdachte situaties melden bij de politie. 
De meldingsbereidheid is laag, ook via 
Meld Misdaad Anoniem: via 0800-7000. 
 “Als je je anoniem meldt, zal niemand ooit te 
weten komen dat jij de politie gebeld hebt. 
Als burger van dit land en deze gemeente 
moet je je verantwoordelijkheid pakken 
wanneer je vreemde dingen opmerkt in je 
woonomgeving.”

Gezond verstand zegt veel 
“Klopt iemand bij je aan om jouw leegstaande 
schuur of bedrijfspand te huren, en wil die contant 
betalen? Dat klopt natuurlijk niet. Controleer wie 
je als huurder binnenhaalt en laat je niet verrassen. 
Ook dat is een belangrijke taak die je hebt als 
eigenaar om bij te dragen aan de veiligheid in je 
eigen directe omgeving.”



Jeugdagenten 
gemeente Altena

Politieteam 
Dongemond

Burenruzie? Blijf er niet mee lopen!
In de meeste gevallen leven buren harmonieus 
naast elkaar. Ze maken een praatje, drinken 
samen een kopje koffie en houden een oogje in 
het zeil tijdens vakanties. In sommige gevallen 
ontstaan er echter kleine ergernissen, die uit 
kunnen monden tot stevige burenruzies. Dat 
is ontzettend jammer, want een buurt waar de 
mensen goed met elkaar kunnen opschieten, is 
veiliger en een stuk gezelliger!  

Maak ergernissen bespreekbaar
Als er ergernissen ontstaan, wacht dan niet te 
lang en bespreek ze met uw buren. Heeft u last 
van de spelende kinderen in de tuin? De boom die 
over de schutting groeit? Het parkeergedrag of 
de harde muziek? Geef dit aan en vertel over uw 
gevoelens en emoties. In veel gevallen kunnen uw 
buren goed begrip opbrengen voor uw situatie en 
kunt u samen een oplossing bedenken.

Komt u er samen niet uit? 
Buurtbemiddeling helpt
Als het u niet lukt om problemen met uw buren 
zelf op te lossen, dan kunt u contact opnemen 
met Buurtbemiddeling. Ervaren, vrijwillige 
bemiddelaars komen bij u én uw buren langs 
om een beeld te krijgen van de situatie. De 
bemiddelaars gaan vertrouwelijk om met alle 
informatie die ze krijgen. Ze zijn onpartijdig en 
oordelen niet. Ze helpen bij het zoeken naar een 
oplossing waar u en uw buren zich in kunnen 
vinden.

Als inwoner van Altena kunt u 
kosteloos gebruik maken van 
Buurtbemiddeling

Als u problemen ervaart met uw buren, of 
als u meer informatie wilt over de inzet en 
werkwijze van Buurtbemiddeling, neem 
dan contact op met de coördinator via 
telefoonnummer 0162 - 74 86 00 of 
per email bbaltena@surplus.nl.  

“Dankzij 
Buurtbemiddeling 
kan ik weer genieten 
van mijn tuin.”

Kennismaken met de jeugdagenten van Altena

Vrijwilligers gezocht

Vindt u het interessant om het 
bemiddelingsvak te leren? 
Kunt u goed luisteren zonder te oordelen? 
Bent u respectvol en staat u open voor andere 
culturen? 

Meld u dan nu aan via bbaltena@surplus.nl. 
We verwelkomen u graag in ons team!

In de gemeente Altena werken 4 politieagenten, die zich vooral richten op 
kinderen en jongeren (jongvolwassenen) tot 23 jaar. Deze jeugdagenten krijgen 
een steeds grotere rol binnen de politie, vooral ook om te voorkomen dat 
steeds meer jongeren in de criminaliteit terechtkomen. 

Wie zijn de 4 jeugdagenten 
van Altena?

René Roosenbrand - coördinator en 
thematisch wijkagent jeugd.
Linda Blokland, Marissa van Beek en Sarina 
Scherff - gewone politietaken met speciale 
aandacht voor jeugdzaken.

Kijk eens op Instagram: 
jeugdagent_altena

In de gemeente Altena baart het drugs- en 
alcoholprobleem onder een aantal jongeren 
zorgen. Ook de jongerenraad heeft dit al 
eerder benoemd. De jeugdagenten proberen 
deze groep jongeren in beeld te krijgen en 
door te verwijzen naar de juiste hulpverlener. 
Jeugdagenten werken dan ook nauw samen 
met de sociale wijkteams van de gemeente 
Altena, scholen, Novadic Kentron, huisartsen, 
GGZ, Trema, Juvans, De Hoop, Bureau Halt en 
kerken. 

Wilt u contact opnemen met een 
jeugdagent? Bel 0900 – 8844.

Jeugdagenten René Roosenbrand en Linda Blokland

Waar zijn de jeugdagenten voor? 
Aan de ene kant beschermt  de politie de jeugd 
en jongeren tegen onrecht dat hen wordt 
aangedaan. Aan de andere kant corrigeert  de 
politie hen  ook wanneer ze strafbare feiten 
plegen, al dan niet volgens het strafrecht.

Wanneer komen de jeugdagenten in beeld?  
De jeugdagenten komen meestal pas in beeld als 
er problemen zijn. Komt de jongere in aanraking 
met de politie, komen er zorgmeldingen 
binnen of zijn er signalen van huiselijk geweld ? 
Jeugdagenten zijn er dan om te helpen. 
Maar het liefst komen  de jeugdagenten  in 
contact  met de jongeren, zonder dat zij in 
problemen zijn. Daarom zijn zij ook vaak te 
vinden op scholen en andere plekken, waar 
jongeren samenkomen.

Met welke problemen kunnen jongeren zoal te 
maken hebben?
•  Agressie en criminaliteit, bijvoorbeeld op school, 

bij de sportvereniging of het uitgaan.  
•  Psychische problemen: deze zijn vaak minder 

zichtbaar, maar kunnen leiden tot (dreigen 
met) zelfdoding, geweld tegen gezinsleden en 
verslavingsproblemen.

•  Gezinsproblemen: geweld, verwaarlozing, 
problemen bij ouders of (v) echtscheiding.

•  Verder kan ook weglopen, met als uiterste 
loverboyproblematiek, aanleiding zijn tot 
contact met de jeugdagent. 

•  Bovendien is de jeugdagent vaak betrokken bij 
een uithuisplaatsing. 

Aandacht voor jeugd is anders dan aandacht 
voor volwassenen
Jeugd neemt in juridische en maatschappelijke zin 
een aparte plaats in binnen de politieorganisatie 
en het strafrecht. Zij krijgen een andere 
behandeling  dan volwassenen om zo hun gedrag 
te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat zij weer 
terug 'op het rechte pad' komen.



De jongerenraad van de gemeente Altena
De toekomst begint bij de jeugd. Dat is de vaste overtuiging van Jacco de 
Waal (18) uit Werkendam, Zaïda Floren (16) uit Hank, Talar Khoshnaw (16) uit 
Woudrichem en Alma van Loenen (15) uit Almkerk. Op 2 april werden ze samen 
met de andere leden van de Jongerenraad Going4Altena officieel geïnstalleerd op 
het gemeentehuis in Almkerk.

“We willen vooral met een frisse blik dingen 
veranderen. Zo hebben we de gemeenteraad 
laten zien hoe groot de drugsproblematiek in 
onze gemeente is. Velen ontkenden het, maar wij 
hebben ze de ogen geopend en ze hebben erkend 
dat het een probleem is”, zo vertelt de voorzitter 
van de jongerenraad. Het drugsgebruik bleek al 
uit meerdere GGD onderzoeken, zo vult Zaïda 
Floren hem aan. Jacco de Waal draait al twee jaar 
mee met de jongerenraad en werd al snel gekozen 
tot voorzitter. “Dat doet hij heel goed, hij is echt 
een aanspreekpunt voor iedereen. Hij doet echt 
meer dan alleen de vergadering leiden, hij weet 

altijd een oplossing”, zo vertellen de meiden 
Alma, Talar en Zaïda tijdens het interview op het 
gemeentehuis. De voorzitter roemt de goede sfeer 
in de bijeenkomsten, waar naast serieuze zaken 
ook altijd ruimte is voor een grapje.
Alma van Loenen sloot net als Jacco 2 jaar geleden 
al aan bij de jongerenraad. “Je wilt graag weten wat 
er speelt, wat er gebeurt in de toekomst. Zo ben ik 
in de jongerenraad terecht gekomen.” 

Talar Khoshnaw werd vooral geïnspireerd door haar 
zus, die al in de jongerenraad in Woudrichem zat. 
De jongerenraad komt maandelijks bij elkaar in de 

Werf in Woudrichem. De 16 leden zijn verdeeld over 
enkele werkgroepen, zoals de groep verlichting, 
jeugd & drugs, klimaat en natuur, en iemand voor 
de PR. “De werkgroepen maken plannen en daar 
mogen wij in onze vergadering dan op schieten. 
Daarna gaat het als advies naar bijvoorbeeld de 
gemeenteraad.” 

Hoewel ze volop actief zijn en zelfs het debat niet 
schuwen, weten ze niet of ze later raadslid willen 
worden. Talar: “Ik heb in de jongerenraad veel 
geleerd, ook over hoe de politiek in elkaar zit. 
Maar je leert ook debatteren, brieven schrijven.” 
Datzelfde geldt voor Zaïda, die pas een half jaar 
meedraait. “We hebben veel lol samen, maar 
hebben ook allemaal eigen ideeën. We willen 
vooral Altena mooier maken.” Na de installatie op 
2 april zitten de jongeren niet stil. Zo broeden ze 
alweer op nieuwe plannen, zoals het debatteren 
samen met de gemeenteraad van Altena. 

V.l.n.r  Alma van Loenen, Jacco de Waal, ZaÏda Floren, Talar Khoshnaw
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Even voorstellen: Jongerenraad Going4Altena 
"Wij geven jongeren een stem!"

Veilgheid en jeugd, meer uitgaansmogelijkheden 
in het Land van Heusden en Altena, circulaire 
economie: dit is een aantal thema’s waarover 
de Jongerenraad Going4Altena zich buigt. 
Jonge mensen zien in de praktijk van de dag 
welke voorzieningen ontbreken, wat er leeft 
onder jongeren en waaraan behoefte is. Samen 
met projectleider Leny van der Ham zet de 
Jongerenraad Going4Altena onderwerpen op 
de politieke agenda en draagt zo gevraagd en 
ongevraagd concrete voorstellen en oplossingen 
aan.

Zestien jongeren in de leeftijd van 13 tot en 
met 23 jaar vormen sinds 2 april 2019 officieel 
de Jongerenraad Going4Altena, nadat er twee 
jaar een pilot heeft gelopen in de vorm van het 
icoonproject Going4OneAltena. 

Projectleider Van der Ham neemt de jongelui zeer 
serieus: "We vergaderen één keer per maand, 
ieder jongerenraadslid maakt deel uit van een 
werkgroep, die een apart thema behandelt. 
Ik krijg er zelf ook energie van en sta soms te 
kijken van de verwondering bij de jeugd en de 

gierigheid om te leren. De directe aanpak en 
de snelle analyse van de jongerenraad helpt de 
gemeenteraad zeker bij besluitvorming. De jeugd 
heeft de toekomst, dus laten we luisteren naar 
hun stem!"

Wil je meer weten over de jongerenraad? Of 
heb je interesse om lid te worden? Kijk op onze 
website: jongerenraadaltena.wordpress.com 
of volg ons op facebook (jongerenraad 
going4altena).



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

Gezocht: burgemeester voor Altena 
Een boegbeeld, een crisismanager? Wat voor burgemeester past bij de 
gemeente Altena? Over welke eigenschappen moet hij of zij beschikken? De 
gemeenteraad nodigt u uit om hierover mee te denken. De raad gebruikt de 
resultaten om een profielschets voor de nieuwe burgemeester op te stellen. 

Enquête: online en op papier
Tot en met 24 april kunt u ons via een enquête 
laten weten welke eigenschappen voor een 
burgemeester u belangrijk vindt. Mocht u een 
eigenschap in de enquête missen, dan kunt u 
deze op het einde er nog aan toevoegen. De 
online-enquête staat op gemeentealtena.nl/
nieuweburgemeester. 
Vult u de enquête liever op papier in? Dat kan. 
Hieronder vindt u de vragenlijst. Die kunt u 
invullen, uitknippen en - kosteloos - naar ons 
opsturen.

Gesprekken met inwoners
Ook gingen leden van de gemeenteraad 
op verschillende plekken in Altena met 
inwoners in gesprek.  Bijvoorbeeld op de 
weekmarkt van Woudrichem en het Willem 
van Oranjecollege in Wijk en Aalburg. En 
binnenkort spreken zij met vertegenwoordigers 
van verschillende organisaties, zoals scholen, 

ondernemersverenigingen en cultuurraad. Dat 
doen zij tijdens een ontbijt in het gemeentehuis. 
Ook aan de jongerenraad Going4Altena heeft de 
gemeenteraad gevraagd een advies te geven over 
het profiel van de burgemeester. 

De resultaten
De resultaten van de enquête en gesprekken 
verwerkt de gemeenteraad  in de profielschets. 
Deze moet eind mei klaar zijn. Na goedkeuring 
door de raad, start de Commissaris van de Koning 
de sollicitatieprocedure. De benoeming van de 
nieuwe burgemeester is naar verwachting aan het 
einde van het jaar. Tot die tijd blijft burgemeester 
Marcel Fränzel waarnemer.

Wilt u meer weten over de zoektocht naar de 
nieuwe burgemeester? Kijk op gemeentealtena.
nl/nieuweburgemeester. Of neem contact op met 
de griffie via email griffie@gemeentealtena.nl of 
telefoon 0183 - 51 61 00.

Raadsleden op de markt in Woudrichem.

de Gemeenteraad

De opbrengst na een gesprek met leerlingen van 
het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg.


