
Mijn eerste 99 dagen in dit mooie ambt in de prachtige gemeente Altena zijn zeer bijzonder geweest. Ik heb veel mensen mogen ontmoeten, bedrijven 
leren kennen, feestjes bijgewoond, carnaval gevierd, kerkgemeenschappen bezocht, kennis gemaakt met collega burgemeesters in de regio en samen 
mogen werken met de gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente Altena. De voldoening die ik hieraan heb beleefd, sterkt mij 
ook in de opgave die de komende maanden voor ons ligt. Samen met vele anderen zal ik alles wat ik in mij heb, aanwenden om deze crisis te lijf te gaan.

Niemand had 99 dagen geleden nog van Corona gehoord en kunnen vermoeden welke impact dat nu heeft op ons leven. Ik leef mee met alle inwoners 
en hun familieleden die getroffen worden of gaan worden door dit virus, alsmede met hen die zich grote zorgen maken voor zichzelf of hun naasten. 
Daarnaast hoop ik dat we elkaar allemaal helpen en steunen om de economische en maatschappelijke schade zo klein mogelijk te houden. Dat zal nog 
veel van ons vergen.

Graag had ik de komende maanden nog nader kennis gemaakt met de kernen en alle bijeenkomsten rond Koningsdag, dodenherdenking en 75 jaar 
bevrijding bijgewoond. Ik had gehoopt nog meer betrokken inwoners, verenigingen en bedrijven te leren kennen. Maar door de Coronacrisis zullen 
we dat later gaan doen. Ik zie uit naar de momenten dat we elkaar in vrijheid en gezondheid weer kunnen ontmoeten. Tot die tijd wens ik u allen veel 
sterkte, steun aan elkaar, gezondheid en bovenal God’s zegen toe.
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Het AltenaKatern is een uitgave van gemeente Altena, 
in samenwerking met Het Kontakt

Elke maand te vinden in het midden van de krant
Los uitneembaar om op een later moment nog
eens terug te lezen
Met meer informatie over een bepaald thema
Dit keer weer een speciale editie!
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De eerste 99 dagen van burgemeester Egbert Lichtenberg

Wat een fantastisch welkom was dat in 
Altena. Een heerlijke middag en avond, dat 
had ik vooraf niet zo durven bedenken

De eerste collegevergadering: “Dit is een 
ambitieus team, dat belooft veel goeds”

Vandaag een kennismakingsdag met 
ambtenaren en een interview met het 
Altena Nieuws

Kennis gemaakt met de ambtenaren in 
Wijk en Aalburg en ik val met mijn neus 
in de boter: de kerstmarkt met lokale 
ondernemers

Het blijkt dat de burgemeesters in de regio met enige regelmaat bij 
elkaar komen. En dat was vandaag. Een aantal kende ik al maar ik 
heb ook een aantal nieuwe mensen ontmoet

Altena en roeien is een prachtige mix. Wat een enthousiasme bij 
de botenbouwers op de zaterdagochtend. ’s Avonds kreeg de 
heer Bas van Andel een zeer welverdiend lintje

Zondag, tijd voor mijn gezin en familie, maar ook voor de 
voorbereiding van de collegevergadering van aanstaande dinsdag



De Kerstviering van de Ouderensoos De Zalmtrek 
in Woudrichem, dit zijn fijne tradities die we in ere 
moeten houden 

Naturalisatiebijeenkomst: een inwoner is erg 
blij dat ik hem zijn Nederlandse paspoort kan 
overhandigen, daar is hard voor gewerkt

Vandaag is een vergaderdag: collegeoverleg en 
werkoverleggen met ambtenaren 

Ons huis moet in de verkoop, dus het moet er spik en 
span uitzien: dat betekent klussen

Feestelijk bezoek aan een 
echtpaar dat 60 jaar is getrouwd 
en verschillende overleggen, 
bijvoorbeeld over de
Veense Put

De dag voor kerst, ik lees een aantal stukken en 
ga op tijd naar huis. We gaan naar mijn ouders en 
schoonouders. Fijn hen weer even te kunnen zien

Nieuwjaarsreceptie in Uppel, mijn eerste echte 
kennismaking met een kern, leuke mensen daar

Gelukkig mogelijkheid om nog even wat te slapen en 
toen op de borrel gegaan bij de buren

De zondag probeer ik voor de familie te houden. 
Vandaag ook wat zaken moeten regelen voor 
ons nieuwe huis in Sleeuwijk.

Nieuwe ambtenaren moeten officieel de 
ambtseed afleggen en krijgen een training 
over integriteit. Er stond ook een interview 
met Het Kontakt op de rol

Samen met de politie en ambtenaren zetten 
we de puntjes op i voor de voorbereiding van 
de jaarwisseling. Leuk dat er vandaag ook 
een echtpaar 60 jaar getrouwd is

Bezoek van Piet Hartman en Fientje Bax, zij 
geven mij het indrukwekkende boek over de 
familiebedrijven in Altena, dank! 

Tweede kerstdag met mijn ouders, zussen, zwagers en 
neven en nichtje

Vandaag staat in het teken van de Openbare Orde 
en de installatie van mijn nieuwe collega in de 
gemeente Molenlanden

Als muziekliefhebber genoten van het galaconcert 
van Kunst na Strijd in Woudrichem

Alweer zondag, de weken vliegen voorbij. Het wordt 
een leesdag, voor plezier en voor werk

Een gezellige bijeenkomst in Veen waar een 
mooi boek over de geschiedenis van het dorp 
werd gepresenteerd, complimenten!

Wat een prachtige samenwerking 
tussen jongeren en ouderen met het 
indrukwekkende magazine als resultaat, 
complimenten voor het Willem van 
Oranjecollege

Vandaag genieten mijn vrouw en ik van de 
rust

Overlegdag vandaag: 7 afspraken met  een 
variatie aan onderwerpen, als voorbeeld: 
straatnaamgeving in Altena

Eerste Kerstdag is traditioneel bij mijn 
schoonfamilie. Samen eten koken, en 
bijpraten met de buren

Wij vieren onze trouwdag met een lekker 
etentje met de kinderen

Vandaag staat in het teken van het nieuwe 
huis, daar komt best wat bij kijken

Deze week start ik weer met 
kennismakingsgesprekken. Dat zal voorlopig 
nog wel veel tijd in beslag nemen

Samen met de secretaresse de agenda 
voor de komende tijd doorgenomen

In Meeuwen een waardevolle plaquette 
onthuld met betrokken mensen. De viering 
van de jaarwisseling combineerde ik dit 
keer met werk. Een lange nacht voor de 
hulpdiensten, heb hen met respect gevolgd

De agenda is leeg vandaag, mooie dag voor 
klussen in huis en boodschappen doen

Regelmatig staat het college samen met 
betrokkene collega's stil bij ingewikkelde 
vraagstukken. In een themabijeenkomst 
diepen we de problematiek verder uit

Trots op de leerlingen van het 
Altena College die een training over 
internetveiligheid aan senioren geven!

We wensen elkaar het beste in het 
gemeentehuis  
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In gesprek met de vrijwilligers van de 
Buurtpreventieteams, bevlogen mensen die 
zich in willen zetten voor de veiligheid van 
hun buurt

Een goed begin van de week met een overleg met 
politie en openbaar ministerie

Feest! Op bezoek bij een inwoner die haar 
100e verjaardag viert en ’s avonds mijn eerste 
echte raadsvergadering, best een beetje 
spannend
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Zaterdag is volleybaldag. Altijd leuk om met dit fijne 
team onze sportieve prestaties te meten aan andere 
teams

Ik ben welkom bij de Herdenkingsbijeenkomst 100-jarig 
bestaan Gereformeerde Gemeente Werkendam

Actief in en rond het huis en de tijd genomen om de 
aankomende week weer goed voor te bereiden

Mooie gesprekken met raadsleden. Ik 
spreek hen graag allemaal persoonlijk 
en het is fijn dat daar tijd voor wordt 
gemaakt in mijn agenda

Kennismakingsgesprekken en bezoek aan de brandweer: 
Gedreven mensen voor onze veiligheid!

Mijn moeder viert vandaag haar verjaardag. Fijn 
om weer even samen met de hele familie te zijn

De week begint met een veiligheidsoverleg. De 
brandweercommandant en mijn adviseurs veiligheid 
schuiven aan

Na de collegevergadering gezamelijke lunch

Vandaag weer een heidag, dit keer ook met alle 
raadsleden. Samen werken aan de toekomst van Altena. 
Een betekenisvolle opdracht!

Op naar Dussen, aanschuiven en genieten bij 
het Kletsmaaiersfestijn

Met het college gaan we regelmatig 
op werkbezoek bij een van onze mooie 
bedrijven. Vandaag is dat bij Nutrilab en 
Schouten Europe. De dag werd samen 
met de gemeenteraad afgesloten in Genderen

Het stormt in Nederland en in de 
Noordwaard. Een indrukwekkend gezicht, de 
hele polder onder water. Maar het vraagt wel 
alertheid ten aanzien van de veiligheid. Een 
klein kernteam wordt bij elkaar geroepen om 

de situatie goed te monitoren. Gelukkig komt het niet 
zover dat we in moeten grijpen

Tijdens de lunch maak ik kennis met de collega 
burgemeester van een buurgemeente. En daarna mag 
ik weer op bezoek bij een echtpaar dat het 60-jarig 
huwelijksjubileum viert. De fijne gesprekken die ik met 
deze generatie mag voeren, zijn zo waardevol

Zondag = familiedag. Tijd voor elkaar en 
ook tijd om weer wat dingen voor het huis te 
regelen

Vandaag neem ik plaats in de 
‘schoolbanken’: thema Crisisbeheersing 

Felicitaties aan een 60-jarig bruidspaar 
en een ontmoeting met bewoners van de 
Veense Put

Als nieuw lid van het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio neem ik vandaag voor 
de eerste keer deel aan een van de reguliere 
overleggen

Bestuursconferentie ‘een veilig Brabant, 
onze zorg’ in Breda. Later op de dag verdiep 
ik me in de Stichting Deltaconcerten.

Iedere week ga ik in gesprek met de  
gemeentesecretaris en de ambtenaren 
Veiligheid. Zo blijf ik goed op de hoogte van 
de dingen die spelen in onze gemeente

Een van de onderwerpen die we vandaag 
bespreken, is het harmoniseren van het 
begraafplaatsenbeleid. De voormalige 
gemeenten hadden ieder een eigen beleid. 
Nu gaan we kijken welke afspraken we 
hierover voor Altena gaan maken

Op uitnodiging van de politie een 
bezoek aan een voorbeeld van een legaal 
synthetisch drugslab, heel leerzaam

Volleyballen, een thuiswedstrijd 
vandaag, jammer dat we niet 
gewonnen hebben….. maar dat 
gebeurt wel vaker. De dag afgesloten 
met een amusante theatervoorstelling 
van Waardenberg & de Jong

Een vol programma deze zaterdag. 
Een interview bij de radio, twee 
verjaardagsvisites: twee inwoners vieren 
vandaag hun 100e verjaardag. In de middag 
is het hoog tijd voor wat bewegen, ik heb 
zoals altijd zin in de volleybalwedstrijd. En ’s 
avonds nog even sauwelen in Hank. Ik kan 
pas wat later aansluiten, maar ik ben blij dat 
ik wel nog gegaan ben. Heel gezellig!

Fijn om in alle rust met mijn vrouw te kijken 
naar de administratie van het nieuwe huis

Toevallig begint de dag ook weer in 
Genderen. Maar nu met andere inwoners: 
ik mag de peuters van Camelot het mooie 
verhaal van Moppereend voorlezen

Vandaag college- en raadsvergadering, 
o.a. over de atletiekaccommodatie en de 
Kurenpolder

We gaan de hei op. Samen met de 
wethouders en de gemeentesecretaris gaan 
we dieper in op zaken die belangrijk zijn voor 
Altena. Veel onderwerpen komen voorbij: 
leerzaam en nuttig
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Helaas, vandaag wordt bekend dat een inwoner van 
Altena is besmet met het coronavirus

Ook in Altena meer besmettingen. Ik moet steeds meer 
prioriteiten gaan stellen. Welke onderwerpen kunnen 
nog behandeld worden en welke zetten we door naar 
een later moment. De crisis krijgt steeds meer impact 
op ons dagelijks leven

Vandaag buigt het college zich over 
de financiën in 2021

Kan het tij nog gekeerd? De gemeente doet wat ze kan

We zoeken onze weg tussen Corona en andere zaken die 
ook door moeten

Heel veel medewerkers werken thuis. We informeren 
onze inwoners zo goed als mogelijk is en denken met 
organisaties mee over de maatregelen die zij moeten 
nemen in deze situatie

In de studio van A-fm: wat betekent corona voor de 
inwoners van Altena

De nieuwe aankondiging vragen nadere uitwerking, actie 
en betrokkenheid van de gemeente

Vanaf vandaag beginnen we iedere werkdag met een 
overleg van het kernteam Crisis- en Veiligheid. 
We monitoren nieuwe ontwikkelingen, bespreken 
knelpunten, onderzoeken scenario’s en zetten 
gemeentelijke acties uit. Er zijn zorgen over de komende 
periode, er is trots vanwege de prachtige initiatieven van 
onze inwoners, er is medeleven met patiënten en hun 
familie. Een ding is duidelijk: deze crisis raakt ieders leven

Overleggen over beheersing, bestrijding, communicatie 
over het virus, de mogelijke gevolgen voor onze 
inwoners. De start van weken van afstemmen, van zorg 
en doorpakken om verdergaande besmetting zo veel als 
mogelijk is te beperken

Werkbezoek aan E. van Wijk, een 
indrukwekkend bedrijf in de logistiek 
met een duidelijke visie en missie 

Afspraken zijn afgezegd omdat ik in Tilburg moet zijn 
voor overleg over het coronavirus

Wilgen knotten in de Alblasserwaard met Rotary 
Papendrecht voor goed doel

Iedereen doet enorm zijn best en levert vakbekwaam 
een bijdrage aan de bestrijding

We bereiden ons voor in afwachting 
van de maatregelen die de premier 
vanmiddag gaat aankondigen
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Dag 99In Veen hebben betrokken vrijwilligers een 
mooi educatief project opgezet om ons mee 
terug in de tijd te nemen naar WOII. Vandaag 
is de opening van de expositie

Te gast bij de burgemeester van Breda: voetbal en 
voorkomen van incidenten

Een burgemeester overlegt heel wat af op een dag, ook 
vandaag

Een dag vol bedrijfsbezoeken: indrukwekkend!

Koud, wind, regen maar toch genieten. 
Samen afval opgeruimd in de Biesbosch

De provincie heeft een lunch georganiseerd voor 
nieuwe burgemeesters in Brabant

40 Burgemeesters buigen zich over actuele thema’s waar 
we allemaal mee te maken krijgen

Kennismaken: wat heb ik al veel mensen begroet

Rustige dag vandaag, zelfs ruimte voor een privé 
afspraak. Dankjewel secretaresse!

Wat een heerlijke traditie: op carnavalsdinsdag vergadert 
het college in kasteel Dussen. En meteen 
daarna gaan we door met de Bijzondere 
Raadsvergadering op het kasteel. We konden 
jammer genoeg niet blijven voor de nazit. We 
werden in het gemeentehuis verwacht voor 
een pittige bijeenkomst over de toekomst 

van ons sociaal domein

Heerlijke tafelgesprekken met vrouw en dochters, tijd 
voor elkaar

Rondleiding bij prachtige bedrijven in Werkendamse 
haven; onthulling bijzonder bankje in Sleeuwijk

Onder andere een afscheidsreceptie van medewerker die 
43 jaar bij de gemeente heeft gewerkt
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Veel gelezen vandaag en de nieuwe werkweek goed 
voorbereid

Een vrije dag, samen met mijn vrouw ontspannen

Overleg met politie en openbaar ministerie in Breda 
en (mooie) kennismakingsgesprekken

Sport en cultuur: kiellegging van de Skiff in Sleeuwijk 
en met mijn dochter naar een concert van Halsey
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