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"Dit college komt op stoom"
Hans Tanis is een tevreden wethouder Financiën. Het samenvoegen van de drie 
begrotingen van Aalburg, Werkendam en Woudrichem was een spannend proces, 
maar hij is geen onaangename verrassingen tegengekomen. “De oude colleges en 
raden hebben goed werk geleverd.”

Hans Tanis kan de kadernota voor 2020, de 
voorloper van de meerjarenbegroting, krachtig 
samenvatten. “We presenteren als college 
een sluitende begroting, zonder de OZB 
noemenswaardig te verhogen en we hebben ook 
nog eens de financiële ruimte om ál onze plannen 
uit te gaan voeren.” Enkele maanden geleden was 
dat nog even spannend. De kersverse wethouder 
Financiën moest met een volledig nieuw college 
de wensen inventariseren en de drie begrotingen 
van de voormalige gemeente Aalburg, Werkendam 
en Woudrichem in elkaar schuiven. “We hadden 
nog niet het complete financiële beeld, dus voelde 
het voor mij nog wel eens als varen in de mist. 
Aan de andere kant was het ook een leuk proces 
voor ons en nu deze kadernota er ligt kan ik de 
oude colleges een compliment maken. Zij hebben 
goed werk geleverd. Ik ben geen onaangename 
verrassingen tegengekomen.”
De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 2 juli 
volgens Tanis over de financiële uitwerking van een 
‘ambitieus collegeprogramma’. In die zin worden 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem beloond 
voor hun sobere levensstijl in de aanloop naar de 
herindeling. Er gaat de komende jaren geld naar 
duurzaamheid en het vervolg op het manifest 
‘de Kracht van Altena’, waarmee de gemeente 
zich met bedrijven uit de streek richt op circulaire 

landbouw. Ook worden lopende projecten, 
zoals de bouw van brede school in Almkerk, de 
nieuwbouw van De Regenboog in Nieuwendijk, de 
herstructurering van de haven in Werkendam en 
de aanleg van een atletiekbaan voor Altena Road 
Runners, verder geconcretiseerd.

Als Tanis naar zijn eigen portefeuille kijkt, springt 
bijvoorbeeld de dienstverlening van de gemeente 
Altena er als eerste uit. “Op dat terrein moeten 
we écht slagen gaan maken. Ik zet daarbij in op 
digitalisering, dan kunnen inwoners op hun eigen 
tijdstip en waar ze maar willen zaken met ons 
regelen. Maar daarnaast wil ik natuurlijk ook dat de 
gemeente toegankelijk blijft via andere kanalen.” 
Ook staat de bereikbaarheid van Altena hoog op 
het lijstje van Tanis. En dan gaat het natuurlijk over 
de A27 in relatie tot het omliggende wegennet. 
“Aan het einde van het jaar moet er een plan 
met maatregelen liggen om Altena bereikbaar 
te houden, zeker als straks de A27 voor enkele 
jaren op de schop gaat. Het is een utopie dat je 
alle problemen kan oplossen, maar door samen 
te werken met allerlei partijen in de regio wil ik de 
overlast voor Altena zoveel mogelijk beperken. 
Het is immers ook een probleem van de hele regio. 
Het bedrijfsleven heeft al aangegeven met me 
mee te willen denken. Ook wil ik met Waterschap 

Rivierenland, Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld ook 
met brancheorganisatie Transport en Logistiek 
Nederland kijken naar goede oplossingen.” Tanis 
neemt in ieder geval de nodige ervaring mee naar 
de vergadertafel. Als wethouder van Sliedrecht 
zette hij eerder al de A15 succesvol op de politieke 
agenda.

Altena heeft de komende jaren dus genoeg te 
doen, constateert Tanis. “Geld voor onze plannen 
hebben we genoeg, het is nog maar de vraag 
of we genoeg tijd hebben”, zegt hij met een 
knipoog. Vanwege de herindeling en na wat 
‘opstartproblemen’ heeft dit college immers nog 
minder dan drie jaar om de handen uit de mouwen 
te steken. “Het is belangrijk dat we vaart kunnen 
maken. Dit college komt op stoom.”



"Deze kadernota is een prestatie van formaat"
Een welgemeend chapeau voor de medewerkers van de gemeente Altena en de drie 
voormalige Altena gemeenten is voor burgemeester Marcel Fränzel wel op zijn plaats. 
Dit college kan immers alle plannen uit het bestuursakkoord een plekje geven binnen de 
kadernota voor 2020. “Het is echt een prestatie van formaat dat wij als nieuwe gemeente 
voor alle plannen de komende vier jaar investeringen kunnen doen én dat we een 
sluitende begroting kunnen presenteren zonder noemenswaardige lastenverhogingen 
voor onze inwoners.”

Door Aalburg, Werkendam en Woudrichem was 
al voorgesorteerd op meerdere ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op de nieuwe brandweerkazerne in 
Almkerk. En er zit op dat terrein nog meer in het 
vat, zegt Fränzel die onder andere veiligheid in 
zijn portefeuille heeft.“Met gepaste trots kan ik 
zeggen dat wij met negen brandweerkazernes 
de gemeente zijn met de meeste kazernes in 
de regio Midden- en West-Brabant. En daarvan 
krijgen er nog eens drie nieuwbouw. Dat 
betekent dus dat de aanrijtijden in een groot deel 
van ons gebied kort zijn. En het betekent ook dat 
wij allemaal trots mogen zijn op de vele vrijwillige 
brandweermannen en -vrouwen die deze 
kazernes bezetten. Want naast Almkerk kunnen 
ook de korpsen uit Hank en Dussen rekenen op 
een nieuw onderkomen.”

Verder zet Altena met deze kadernota stevig in 
op buurtpreventieteams en uitbreiding daarvan. 

Die kunnen niet alleen rekenen op ondersteuning  
vanuit de gemeente, maar ook met data wordt 
inzichtelijk waar de teams nodig zijn. Als we 
bijvoorbeeld zien dat in een dorp veel inbraken 
plaatsvinden, kunnen we daar nog meer met 
de buurtpreventieteams gaan doen, zegt de 
burgemeester. Uiteindelijk is het doel om in elke 
kern in Altena één of meerdere teams te hebben.

Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt om in 
Baronieverband zware ondermijning op te 
sporen en is ook het Altena Interventie 
Team - een samenwerkingsverband van 
ambtenaren, toezichthouders en boa’s en 
als dat nodig is aangevuld met bijvoorbeeld 
woningcorporaties - een belangrijk speerpunt 
als het gaat om veiligheid. “We willen nog 
beter de gemeentelijke expertise inzetten en 
optimaliseren om criminaliteit tegen te gaan.”

"Iedereen telt mee in Altena"
Paula Jorritsma wordt blij als ze mensen van sociaal werkbedrijf MidZuid aan het werk ziet in het gemeentehuis. 
Hetzelfde gevoel heeft ze als ze in de Hartenjager, het vernieuwde restaurant van De Jager in Giessen, is. 
“Dat is het prototype van hoe we het zouden willen zien in de gemeente Altena. Dankzij Trema Welzijn 
en De Hartenbrigade is iedereen daar welkom. Je merkt hier ook de waarde van vrijwilligerswerk.” Altena 
samenredzaam is voor Jorritsma dan ook de kernwaarde in de kadernota en de begroting. “We willen een 
inclusieve gemeente zijn. Iedereen telt mee en doet mee in Altena.” Daarbij zoekt de gemeente nadrukkelijk de 
samenwerking op met andere partijen. “Dat samenredzaam is niet zomaar een kreet.”

Samen staat ook 
centraal binnen 
kunst en cultuur. 
Onlangs stelde 
de gemeenteraad 
een nieuwe 
cultuurvisie vast 
en Altena kent 
ook een nieuwe 
cultuurraad. 
Tegelijkertijd 

zijn binnen de cultuursector veel vrijwilligers 
werkzaam, zegt de wethouder. “En dat waardeer 
ik enorm. Daarom trekken we ook geld uit voor 
kunst en cultuur, bijvoorbeeld om partijen met 
elkaar te verbinden. Een regisseur kan ervoor 
zorgen dat mooie initiatieven in onze streek aan 
elkaar geknoopt worden. Bovendien kunnen clubs 
dan met elkaar schakelen over de zaken waar ze 
tegenaan lopen.”

Waar de gemeente zelf tegenaan loopt, zijn de 
tekorten binnen de jeugdzorg en de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning). Jorritsma 
vertelt dat er wel voorzieningen zijn, maar 

niet om alle kosten te dekken. Dat betekent 
mogelijke bezuinigen, zegt ze. “Dat is geen leuke 
boodschap, maar voor de kwetsbare mensen in 
onze samenleving moeten we klaar blijven staan.” 
Vanuit Den Haag komt er inmiddels geld om een 
deel van de tekorten binnen de jeugdzorg op te 

vangen. De wethouder verwacht dat voor de Wmo 
iets soortgelijks gaat gebeuren. “Maar laten we 
er voor zorgen dat de zorg weer iets gezamenlijks 
wordt, een verantwoordelijkheid van gemeenten 
én het Rijk.”



 “We hebben 
veel lol samen, 

maar hebben ook 
allemaal eigen 

ideeën. We willen 
vooral Altena 

mooier maken.”"Veel aandacht voor onveilige wegen"
Het is heel bijzonder dat je als fusiegemeente zo’n kadernota kan neerleggen, zegt 
wethouder Matthijs van Oosten. “Alles uit het bestuursakkoord zit erin. Het is prettig als dat 
wat je bedacht hebt, ook daadwerkelijk kan.” 

Van Oosten houdt zich de komende jaren bezig 
met de herstructurering van de Werkendamse 
haven - er komen daar extra meters kade bij 
- en ook van de uitbreiding op het terrein van 
‘kerngericht werken’ gaan de inwoners van 

Altena wat merken. “De kernbudgetten gaan 
groeien naar 2 euro per inwoner. Mensen kunnen 
aanspraak maken op dat geld als ze een mooi 
project voor het dorp willen optuigen. Het is geen 
subsidie, maar meer een steuntje in de rug.” 
Over welke projecten een bijdrage uit het 
kernbudget krijgen wordt momenteel nog 
nagedacht. Volgens de wethouder moet gedacht 
worden aan vergelijkbare plannen als de 
icoonprojecten.
Een ander thema voor Van Oosten is 
verkeersveiligheid. Het college gaat een 
inventarisatie maken van onveilige doorgaande 
wegen en deze vervolgens veiliger maken. Hierbij 
valt te denken aan bijvoorbeeld de Rijksstraatweg 

in Sleeuwijk, 
de Perzikstraat 
in Wijk en 
Aalburg en de Veldweg in Rijswijk. Het gaat om 
doorgaande wegen met veel verkeer en veel 
oversteekbewegingen, en waar vaak te hard 
gereden wordt. Al die straten gaan we in kaart 
brengen om de problemen daar op te lossen. 
Dat doen we niet alleen, maar samen met de 
omwonenden, zegt Van Oosten. "Klachten en 
cijfers tonen aan dat op veel plekken in Altena te 
hard gereden wordt. Daarom ben ik blij dat voor 
het verbeteren van verkeersveiligheid geld is 
vrijgemaakt, want het raakt iedereen als situaties 
onveilig zijn.”

"Samen maken we Altena duurzamer" 
Altena gaat samen met haar inwoners bekijken hoe ze het beste een duurzame 
gemeente kan worden. In september worden mensen gevraagd hoe ze tegen het thema 
aankijken, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Mede met die informatie gaan we het 
uitvoeringsprogramma vormgeven.”

Niet dat de 
gemeente 
tot die tijd 

stil zit, integendeel. Dit voorjaar werd de 
Altena Energie Strategie 2019 - 2046 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Altena zet niet 
alleen in op bewustwording onder inwoners zelf, 
maar gaat ook zelf aan de slag, vertelt Van Vugt. 
“Wij gaan het goede voorbeeld geven. Denk 
daarbij aan een duurzaam wagenpark, led voor 
onze straatverlichting en een maaibeleid dat de 
biodiversiteit bevordert. En we werken nauw 
samen met onze lokale duurzaamheidscoöperatie 
Altena Nieuwe Energie.”

Een duurzamer Altena vormt sowieso een groene 
draad door de kadernota voor 2020 en het beleid 
van dit college. Per jaar wordt 50.000 euro extra 
uitgetrokken en ieder voorstel van het college 

krijgt een duurzaamheidsparagraaf. “Want er is 
geen onderwerp meer dat dit thema niet raakt.”

Ook wordt gekeken naar verduurzaming van 
gemeentelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, 
dorpshuizen en sportkantines. “Niet alleen door 
die gebouwen vol te leggen met zonnepanelen, 
maar door ze bijvoorbeeld ook beter te isoleren. 
Want wat heb je eraan als je alle energie die je 
duurzaam opwekt weer zomaar verstookt? 
Het gaat om het totaalplaatje.”

Ook op het gebied van afval scheiden is voor 
Altena nog winst te behalen. Onze inwoners 
doen het goed, maar het kan nog beter, aldus een 
ambitieuze wethouder. Er zit nog te veel bruikbaar 
materiaal in onze grijze kliko’s. Ook wordt veel 
voedsel verspild. Zonde! De komende jaren gaan 
bovendien de verwerkingskosten voor restafval 

fors omhoog. Door in te zetten op bewustwording 
kunnen er nog meer grondstoffen gewonnen 
worden uit het restafval, legt Van Vugt uit. “Zo 
worden ook de kostenstijgingen die eraan komen, 
voor inwoners beperkt, want de grijze bak hoeft 
minder vaak aan de straat. Daar willen we de 
mensen bewust van maken."

"Bepaald geen kleurloos programma"
Met onder andere volkshuisvesting en wonen, gemeentelijk vastgoed, 
onderwijshuisvesting en sport heeft wethouder Peter van der Ven een erg zichtbare 
portefeuille. Hij noemt dan ook zonder lang te hoeven nadenken enkele speerpunten, die 
vertaald zijn in de kadernota voor 2020 en verwerkt worden in de begrotingen voor de 
jaren erna. 

Van der Ven 
wijst op de 
bouw van twee 
nieuwe scholen 
in Nieuwendijk 

en Almkerk, ook op de start van de aanleg van een 
atletiekbaan voor Altena Road Runners aan de 
Roef in Sleeuwijk. “Dat moet een feestje worden, 
want die vereniging wacht hier al zo lang op. Ik 
was nog maar net wethouder in Werkendam, toen 
voorzitter Cor van den Heuvel al bij me aanklopte. 
Nu zijn de plannen voor een atletiekbaan zo 
concreet dat we er een klap op kunnen geven.”
 
Een ander concreet plan is om het gemeentehuis 
in Almkerk te verbouwen, zodat alle medewerkers 

van de gemeente Altena daar terecht kunnen. Als 
het aan Van der Ven ligt, wordt daarvoor dit jaar 
nog krediet beschikbaar gesteld. Hij is voorstander 
van één locatie. “Meerdere locaties werken altijd 
remmend. Mensen voelen zich niet betrokken 
bij de organisatie en het zorgt ook voor meer 
verkeersbewegingen. Bovendien hebben we als 
gemeente Altena simpelweg meer handjes nodig, 
dus ook meer ruimte.”

Dat er überhaupt geld en ruimte is voor al 
deze investeringen is volgens de wethouder 
te danken aan de inzet van de drie voormalige 
Altenagemeenten. “Het is duidelijk dat Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem hard gewerkt en 
sober geleefd hebben. Daardoor kunnen wij nu 

alleen maar mooie zaken uitrollen. Dit college 
heeft bepaald geen kleurloos programma.”



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

de Gemeenteraad
Het is de gemeenteraad die de kadernota vaststelt. Met de kadernota bepaalt de 
raad de koers voor de komende jaren en wat daarvan op hoofdlijnen de kosten 
zijn. De nota vormt daarmee de basis voor de begroting. Hieronder geven de 
zeven fracties aan wat zij belangrijk vinden.

Progressief Altena
Altena gaat gezond van start. We 
kunnen de komende jaren veel 
plannen uitvoeren. Progressief 
Altena is blij dat de mens daarbij 
centraal staat. Naast voorzieningen 
als wegen, scholen en brandweerkazernes is er veel aandacht voor 
onderwerpen als duurzaamheid, (mantel)zorg, dementie en mensen 
met beperkingen. ‘Samenredzaamheid’ is daarbij voor ons het 
sleutelwoord. Er valt nog veel te doen en te verbeteren maar ons doel 
blijft dat niemand in Altena het gevoel heeft er alleen voor te staan.

ChristenUnie
Vanuit onze Christelijke grondslag 
en verkiezingsprogramma willen 
wij bij de begroting 2020 gericht 
plannen en geld voor:
-  preventieve aanpak van 

verslavingen met initiatieven 
vanuit de samenleving;

-  goede jeugdzorg met nieuwe concepten voor zorg, dichtbij en 
betaalbaar;

-  maatregelen voor duurzaamheid: nú en niet pas plannen maken in 
2022; 

-  meer oog voor kansen in landbouw voor CO2-opname;
-  meer gebruik maken van initiatieven uit de samenleving, dan doen 

we recht aan de visie voor Altena.

VVD
De gemeente Altena is inmiddels 
een half jaar oud. De tijd om rustig 
op te starten ligt achter ons. We 
moeten aan de slag. Er is nog veel 
te doen. De verbreding van de A27 
ligt voor de deur en Altena moet 
bereikbaar blijven. Drugsgebruik 
neemt verontrustende vormen aan en moet worden bestreden. De 
huizenmarkt dreigt onbetaalbaar te worden voor onze eigen jeugd. Zo 
maar een kleine opsommingen van de uitdagingen die voor ons liggen. 
Handen uit de mouwen en aan de slag!

AltenaLokaal 
AltenaLokaal geeft een pluim 
voor de realistische eerste 
kadernota van Altena. We kunnen 
samen werk gaan maken van 
de vele onderwerpen die op ons 
afkomen. Voor AltenaLokaal 
is zoals bekend de combinatie 
Sport, Zorg en Gezondheid belangrijk. De definitieve aanleg van de 
atletiekaccommodatie springt eruit. Recreatie, cultuur, maar ook 
verkeersveiligheid zijn stevige aandachtspunten. Het onderliggend 
wegennet rond de aanleg van de A27 is zeker een speerpunt voor 
AltenaLokaal die echt samen werk wil maken van een mooi Altena! 

BURGERSTEM Altena
Volgens het college koersen we 
af op een sluitende begroting. 
Daarin is niet doorberekend 
wat de energieplannen, 
organisatieontwikkeling, tekort 
aan personeel  en ruimten, verbouwing bankgebouw, Parkschap, 
A27, en de Veren nog  gaan kosten. De inleiding van het college: 'de 
eerste periode na een herindeling gaat onvermijdelijk gepaard met 
financiële onzekerheden en onduidelijkheden', contrasteert met die 
jubelstemming. We hoeven (nog) niet de eindjes aan elkaar te knopen.  
Wat BSA betreft: lastenverlaging voor de burgers die nu al zonder enig 
CO2 effect met hoge energiekosten worden belast. Wees zuinig met 
energie door isolatie(subsidie). Blijf van het gas af! 

CDA
De afgelopen periode spraken 
we aan de keukentafel met veel 
inwoners. Misschien was u daarbij. 
We hadden het over onderwerpen 
die om de hoek spelen, zoals 
drugs(overlast), veiligheid van 
de buurt maar ook veilige wegen 
en fietspaden, duurzaamheid en landbouw, arbeidsmigranten, 
leefbaarheid en zorg. Met de onderwerpen die u noemde, gaan wij de 
komende tijd verder aan de slag. Samen met u. Graag komen we weer 
langs voor een gesprek over onderwerpen die u belangrijk vindt.

SGP
Onze speerpunten: 
-  haast maken met een veilige 

schoolroute Middenweg Andel-
Veen;

-  ook bouwen in kleine kernen, 
bouwplicht afspreken met 
projectontwikkelaars;

-  mogelijkheid voor een 
‘knipcursus’ voor inwoners met minimum inkomen;

-  concrete actie tegen drank en drugs met bijbehorende financiële 
middelen;

-  slechts uitbreiding gemeentehuis als er concreet zicht is op 
ruimtebehoefte op lange termijn;

-  onderhoud groen, aanvaardbaar niveau voor alle kernen;
-  vuurwerkvrije zones rondom winkelcentra, kerken, scholen, 

zorgcentra;
-  geen ongebreidelde zon(panelen)weiden, slim gebruik van andere 

ruimte zoals spaarbekkens.

Op 2 juli staat de raadsvergadering in het teken van de kadernota. De 
agenda van deze vergadering vindt u op www.altena.raadsinformatie.
nl. De vergadering kan lang duren en start daarom al om 14.00 uur! 
U kunt op het gemeentehuis erbij aanwezig zijn, of het volgen via 
livestream: https://altena.raadsinformatie.nl/live.


