
Beste inwoners van Altena,
we zijn van start!
Op 21 november zijn velen van u naar de stembus 
geweest en heeft u aangekruist welke politieke partij 
u mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Dank daarvoor.

Met uw wens op zak zijn de gekozen partijen om tafel gegaan en hebben 
zij met vieren een coalitie gevormd. Deze vier partijen hebben hun plannen 
en ambities voor de komende drie jaar opgeschreven. Ook hebben zij vijf 
wethouders benoemd die de plannen gaan uitvoeren. Dat betekent dat het 
eerste college van de gemeente Altena een feit is. Het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders én de gemeenteraad gaan nu samen, voor u 
en met u, aan de slag.

Wie zijn dat nu, die nieuwe waarnemend burgemeester en die nieuwe 
wethouders? En wat gaan zij de komende jaren doen? Het nieuwe college is 
een mix van oude bekenden en nieuwe aanwas. In dit AltenaKatern stellen 
wij ons graag aan u voor. En ik mag de spits afb ijten.

Mijn naam is Marcel Fränzel en ik ben uw waarnemend burgemeester. 
Waarnemend wil zeggen dat ik uw burgemeester ben totdat Zijne Majesteit 
de Koning een nieuwe burgemeester voor de gemeente Altena heeft 
benoemd, dat zal in het najaar van 2019 zijn. 

Ik ben 58 jaar en woon in Utrecht. Ik ben mijn werkzame leven begonnen 
als docent aan een ROC. Begin jaren ’90 werd ik raadslid, daarna wethouder 

en daarna burgemeester. Ik was bijna twaalf jaar burgemeester van 
Woensdrecht. De afgelopen jaren ben ik vaker waarnemend burgemeester 
geweest. Dat is een rol die mij goed past. 

Het is mijn taak om de start van de nieuwe gemeente goed te begeleiden. 
Drie kleinere gemeenten die opgaan in één grote, dat gaat allemaal niet 
vanzelf. Het was een bijzondere weg die we samen hebben afgelegd om 
tot deze keuze te komen. Voor sommigen ging het niet snel genoeg, voor 
anderen lag het tempo bijna te hoog, maar uiteindelijk zijn we er met elkaar 
goed uitgekomen.

Ik kan u verzekeren: we staan er goed voor. Alle kansen op een succesvol 
samen leven, wonen en werken met elkaar op ons ‘unieke eiland’ zijn 
aanwezig. Gun ons nog even wat tijd om in te werken en te wennen aan elkaar, 
dat hebben we nodig. Ik reken op uw begrip daarvoor de komende tijd. 

Samen, dat is wat het bestuur van Altena belangrijk vindt. Niet besluiten 
over u of voor u, maar MET u. Samen bouwen we aan een kernachtig Altena. 
Bouwt u mee?

U weet, in Brabant gaat 
er niets boven Altena!
Hartelijke groet,

Marcel Fränzel
Burgemeester gemeente Altena

Eén van de taken van een burgemeester is te zorgen voor de ‘Openbare orde en Veiligheid’. 
Hij overlegt dan ook regelmatig met een offi  cier van de brandweer. 
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“Ons eiland is een prachtig
gebied door de openheid
en het water”
In het nieuwe college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Altena heeft Roland van Vugt uit 
Andel als enige nog geen ervaring als wethouder.
Toch is de gemeentelijke overheid geen onbekend 
terrein voor hem, zo was Van Vugt eerder twaalf jaar 
raadslid bij de gemeente Woudrichem. En werkte hij de 
laatste negentien jaar bij de gemeente Tiel.

Zijn nieuwe werkplek is even wennen voor Van Vugt. “We zijn nog een 
beetje aan het zoeken en ik moet wat onthechten van mijn werk in Tiel. 
Maar ik proef een positieve spirit bij iedereen. Zelf moet ik me nog inlezen, 
wat ligt er allemaal van de vorige drie gemeenten en wat is er blijven liggen 
vanaf de gemeenteraadsverkiezingen.”

Voor Van Vugt wordt vooral het thema Duurzaamheid belangrijk.
“Hoe kunnen we onze CO₂-uitstoot verminderen, ook in Altena? 
Duurzaamheid is voor iedereen nog een zoektocht, veel mensen zijn 
er mee bezig. Wat kunnen ze zelf doen, wat kan de gemeente doen? 
Zo wil ik een robuust duurzaamheidsfonds opzetten om mensen te 
motiveren investeringen te doen in de eigen omgeving. Hoe kunnen we 
bestaande woningen verduurzamen? Sommige maatregelen verhogen 
het wooncomfort en verlagen de energierekening. Zelf heb ik goede 
ervaringen met vloerverwarming. Dat is comfortabeler en zorgt voor 
een lagere energierekening.” Van Vugt wijst nog eens nadrukkelijk op 
het besparen van energie. “We hebben nog veel lege daken, vooral bij 
bedrijven waar zonnepanelen op gelegd kunnen worden.”

Van Vugt is geboren en getogen in Andel. Als wethouder Recreatie en 
Toerisme mag hij Altena straks gaan ‘verkopen’. “Ons eiland is een prachtig 
gebied door de openheid en het water. Zeker voor buitenstaanders is het 
aantrekkelijk met een Biesboschmuseum, de forten van de Waterlinie, 
de molens en de vesting Woerkum. Maar hoe kunnen we dat nog beter 
uitventen? Dat is goed voor de economie, bezoekers willen toch ook 
ergens iets eten en drinken, of lekker winkelen. Liefst wil je ze ook nog 
laten overnachten.”

Van Vugt pleitte 25 jaar geleden al voor één gemeente Altena.
“Wethouder zijn is geen gewone baan, iedereen kijkt mee en het brengt 
veel verantwoordelijkheid met zich mee. Ik wil de samenleving dicht 
bij huis beter maken, dat is mijn drive, de groene draad in mijn leven. 
Natuurlijk moet de organisatie zich nog inregelen, zeker zo’n eerste 
periode kost dat tijd. Het is net als het verbouwen van je huis, eerst zit je 
in ‘het stof’, om later wat mooiers voor terug te krijgen. Daar doen we het 
voor. Het zou mooi zijn als na drie jaar alle inwoners van Altena kunnen 
zeggen: die fusie was zo gek nog niet. Dan hebben we het met z’n allen 
goed gedaan.”

Roland
van Vugt

Het college van burgemeester en wethouders
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“Ik hoop dat we écht
meters gaan maken”
Paula Jorritsma omschrijft de achterliggende 
periode als druk en tegelijkertijd onwerkelijk, 
vanwege het afscheid van de voormalige gemeente 
Woudrichem. Aan de andere kant voelt haar nieuwe 
wethouderspost alweer vertrouwd. “Heel veel is 
bekend, dus ik kan al slagen maken.”

Paula Jorritsma is blij dat ze weer wethouder is. Na 31 december zat ze 
immers kort zonder werk en toen ze op 2 januari geïnstalleerd werd als 
raadslid voor Progressief Altena lag het al in de lijn der verwachting dat 
ze wethouder zou worden. “Ik ben blij dat ik de portefeuilles die ik in 
Woudrichem had, ook in Altena weer mag beheren”, vertelt ze. Met onder 
andere Sociaal Domein, Zorg, Participatie- en de Jeugdwet én Cultuur 
onder haar hoede voelt haar nieuwe wethouderspost voor Jorritsma 
vertrouwd. “Alleen mijn werklocatie is nu anders.”

En op die locatie, het nieuwe gemeentehuis in Almkerk, wordt door 
iedereen hard gewerkt om de gemeente Altena een kickstart te geven. 
De neuzen staan dezelfde kant op, merkt Jorritsma. “Ik was bij ICT voor 
mijn nieuwe telefoon en daar hadden ze het erg druk, maar toch ook 
weer alles aardig voor elkaar. Of de collega’s nu uit Aalburg, Werkendam 
of Woudrichem komen maakt niks uit. Iedereen moet aan de bak, we 
hebben samen een klus te klaren. Samen moeten we op zoek naar een 
nieuwe modus.”

Daarin geeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders 
het goede voorbeeld. ‘Samen bouwen aan een kernachtig Altena’ is 
een bestuursakkoord op hoofdlijnen. De instelling van de coalitie van 
CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena is om samen met de 
oppositiepartijen (niet voor niets de ‘niet-coalitiepartijen’ genoemd), 
inwoners en bedrijven te werken aan een goed beleid voor de gemeente 
Altena. “Hier geldt bijvoorbeeld het right to challenge”, legt de wethouder 
uit. “Als de raad betere voorstellen heeft dan het college,
dan willen we daarmee aan de slag.”

Jorritsma merkt bij haar collega-wethouders en binnen de organisatie 
een nieuwe energie om er met z’n allen het beste van te maken. “Het 
voelt een beetje als goede voornemens. Ook in de gemeenteraad 
heerst een goede sfeer, dat merkte je bijvoorbeeld aan de brede steun 
voor de wethouders”, zegt ze. Zelf gaat ze eveneens snel aan de slag. 
“Veel is al bekend, dus ik kan meteen van start. Ik hoop dat we met dit 
bestuursakkoord écht meters kunnen maken, met name als het gaat om 
een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen mee kan doen. 
We verwijzen in ons bestuursakkoord naar de sustainable development 
goals die de Verenigde Naties hebben vastgesteld als nieuwe mondiale 
duurzame ontwikkelingsagenda. In Altena kunnen we daar met elkaar 
ons steentje aan bijdragen.”

“Ik heb de ambitie om van 
de gemeente Altena een 
geoliede machine te maken”

De eerste werkdag voor wethouder Matthijs van 
Oosten begon in de luwte met het voorlezen op de 
school van zijn kinderen. Een rustig moment, maar 
dat zal snel veranderen. Van Oosten zit boordevol 
ambities om van de gemeente Altena een geoliede 
machine te maken.

Eén van de eerste zaken die hij snel gaat oppakken, is het kerngericht 
werken van de nieuwe gemeente. “Hoe kunnen we als gemeente 
zichtbaar blijven in alle dorpen? Inwoners zijn bang voor het verlies 
van de identiteit van de dorpen of vrezen dat de afstand tussen de 
gemeente en de inwoners te groot wordt. Ik ga graag met de rest van 
het college kennismaken in alle dorpen om nieuwe mensen te leren 
kennen, maar ook om te weten wie bij welk dorp hoort. De dorpen 
worden straks verdeeld over alle wethouders, zodat we met het 
kerngericht werken ook iets nieuws kunnen ontwikkelen.” 

Van Oosten is opgegroeid in Sleeuwijk, waar hij woont met zijn vrouw 
en drie kinderen. Voordat hij drie jaar geleden wethouder werd in de 
gemeente Werkendam, was hij docent bij Hogeschool Rotterdam.
Meer bekend terrein voor hem is het maritieme cluster in Werkendam 
en de herstructurering van de Biesboschhaven in Werkendam. “We 
zijn nu volop in gesprek met grondeigenaren en de inrichting van het 
terrein. De insteekhaven wordt 50 meter breed en 135 meter lang, de 
haven biedt zo plaats aan vier schepen. Dit jaar neemt de gemeenteraad 
een besluit over de aanleg, zodat het fysieke graven van de haven 
snel kan beginnen. ”De insteekhaven in de Biesboschhaven moet op 
korte termijn voldoen aan de vraag naar natte bedrijventerreinen. Voor 
de langere termijn blijft de derde haven in beeld, deze is gepland in 
het verlengde van de Beatrixhaven direct langs de rivier. Van Oosten 
wil het plan mee laten liften in het Deltaprogramma. Als wethouder 
Economische zaken heeft hij veel contacten in het bedrijfsleven.
“De Bedrijvenkring Altena liet weten dat ze erg blij zijn met één 
gemeente, zij werken al heel lang op de schaal van Altena.” Naast zijn 
inzet voor het maritieme cluster krijgt ook het agrarische bedrijfsleven 
aandacht, zo is Van Oosten namens de gemeente Altena betrokken bij 
het manifest ‘De kracht van Altena’. 

Belangrijk voor Van Oosten is ook de bereikbaarheid van de regio en 
het onderliggend wegennet. “We willen het sluipverkeer van de A27 in 
de dorpen aanpakken. Ook moet de doorstroming vanuit Werkendam 
naar de snelweg beter. We werken samen met het waterschap aan 
een extra ontsluiting van het dorp om daarmee de Dijkgraaf den 
Dekkerweg te ontlasten. En samen met de provincie moeten we de 
fi les bij de Heusdense brug aanpakken. Daar ga ik de komende drie 
jaar vol op inzetten.” 

Matthijs
van Oosten

Paula
Jorritsma



“Je kunt op me rekenen”
Hij bruist van de energie. Energie die hij als wethouder 
graag wil gebruiken om mee te bouwen aan de nieuwe 
gemeente Altena.

Zijn start als wethouder voor Altena was voor Peter van der Ven toch 
wat bijzonder te noemen. Vlak voor de presentatie van de nieuwe 
wethoudersploeg trok de beoogde kandidaat van AltenaLokaal zich om 
persoonlijke redenen terug. “Toen Philip den Haan belde omdat hun 
kandidaat afh aakte en ze hopeloos vast zaten, had ik al meteen het gevoel: 
hier moet ik helpen. Daarnaast voelde ik ook een intrinsieke motivatie. 
Ik vind het eigenlijk bijzonder leuk om de nieuwe gemeente Altena mede 
vorm te geven.”

Hoewel de 69-jarige Van der Ven in Raamsdonksveer woont en tot 2010 
rector was van het Dongemond College, is hij absoluut geen vreemde in 
Altena. Tussen 2010 en 2016 was hij voor LokaalBelang wethouder in de 
gemeente Werkendam. “De interesse in de gemeentepolitiek van Altena 
is steeds gebleven. Ik heb de verkiezingen met belangstelling gevolgd, 
voelde het kriebelen als ik langs het nieuwe gemeentehuis reed en was 
erg geïnteresseerd in wat de verkiezingsuitslag zou zijn en wie het nieuwe 
college zou gaan vormen.”

Die betrokkenheid bij Altena maakt dat Van der Ven niet heel lang hoefde 
na te denken op de vraag of hij opnieuw wethouder wilde worden. “Ik heb 
eerst met mijn vrouw en drie dochters overlegd. Zij zeiden: dit is jouw ding, 
dit doe je graag. En omdat ik mezelf fysiek en mentaal kerngezond voel, 
heb ik vervolgens Philip laten weten dat hij op mij kan rekenen.”

Van der Ven is nooit helemaal weg geweest uit Altena. Zo zit hij namens 
de huurders in de raad van commissarissen van Woonlinie en heeft hij een 
bestuursfunctie binnen GSW Altena. Ook is Van der Ven betrokken bij de 
planvorming van het potentiële Marianne Vos Cycling Centre. Die ervaring 
neemt hij mee in de portefeuilles die hij toebedeeld heeft gekregen: Sport 
en Volkshuisvesting. Dat delen van zijn portefeuille overlap hebben met die 
van andere wethouders, vindt Van der Ven verfrissend. “Ik moest er even 
aan wennen. Zo heeft collega Hans Tanis Onderwijs in zijn portefeuille en ik 
Onderwijshuisvesting. Eerst dacht ik: geef Onderwijs dan maar aan mij, dat 
doe ik er wel bij. Maar het is goed dat je op deze manier gedwongen wordt 
om stevig samen te werken.”

Voorop staat voor Van der Ven dat hij de komende jaren zichtbaar wil zijn als 
wethouder en vooral de inwoners van Altena, in alle 21 kernen, wil betrekken 
bij het vormen van de gemeente. “Een fusie gaat gepaard met emoties. 
Daarnaast moeten procedures geharmoniseerd worden. Het is daarbij van 
groot belang dat het beleid van Altena draagvlak heeft onder de inwoners. 
En als dat allemaal lukt, is het grootste compliment dat ik over ruim drie jaar 
kan krijgen: joh, Van der Ven, waarom blijf je niet nog even?”

“Ik werk graag van buiten
naar binnen”
SGP-wethouder Hans Tanis neemt een bak ervaring 
mee naar de gemeente Altena. “In Sliedrecht stond ik 
bekend als een benaderbare bestuurder. Samen met 
de inwoners wil ik werken aan een mooie toekomst 
voor Altena.”

Een rol als burgemeester is aan Hans Tanis niet besteed. Geef hem maar 
een wethouderspost, daarop voelt hij zich als een vis in het water. “Ik vind 
vooral de inhoud heel erg leuk”, zegt hij daarover. Oftewel, aanpakken en 
plannen uitvoeren. Toen de SGP bij hem aanklopte om wethouder te worden 
in de nieuwe gemeente Altena, wilde hij in ieder geval graag praten over 
die functie. “Ik ben de afgelopen tien jaar met veel plezier en enthousiasme 
namens de SGP-ChristenUnie wethouder geweest in Sliedrecht. Daarvoor 
was ik controller; ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en veel 
ervaring met gemeentefi nanciën. Dat is voor mij één van de uitdagingen in 
Altena: hoe maak je een nieuwe gemeente fi nancieel toekomstbestendig.”

De 57-jarige Tanis is gelukkig getrouwd met Marga en samen hebben ze vijf 
kinderen: vier dochters en een zoon. Zijn woonplaats Sliedrecht omschrijft 
hij als ‘de bakermat van de baggerindustrie’. “En zo heeft Sliedrecht dus een 
mooi linkje met Werkendam.” Even verderop in Altena, op het gemeentehuis 
in Almkerk, treft Tanis een ambitieuze ambtelijke organisatie én ambitieus 
college. “Ik vind dat er onderling veel vertrouwen is en een goede sfeer 
heerst”, zegt hij. “De betrokkenheid om Altena een stap verder te brengen is 
groot, met name op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast willen we als 
bestuur graag de relatie met de 21 kernen houden.”

Dat laatste betekent dat ook Tanis de inwoners van Altena écht wil 
betrekken bij de totstandkoming van het beleid. “Voor mij is de tijd voorbij 
dat de overheid bepaalt wat goed voor je is. We moeten dit samen doen.

Die aanpak past bij mij. Ik werk graag van buiten naar binnen. In Sliedrecht 
stond ik bekend als een benaderbare bestuurder. Samen met de inwoners 
wil ik werken aan een mooie toekomst voor Altena.” Bovendien trekt de 
SGP-wethouder graag op met het bedrijfsleven om zaken gedaan te krijgen. 
“Vanuit het Drechtstedenbestuur neem ik een groot netwerk mee naar 
Altena. Ik heb de afgelopen jaren samen met ondernemers bijvoorbeeld de 
A15 op de kaart gezet, tot in de Tweede Kamer aan toe. Ik geloof heel erg 
in dat soort allianties om mijn doelen te bereiken. Ik heb dan ook niet voor 
niets de A27 in mijn portefeuille.”

Hans
Tanis

Peter
van der Ven
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De voltallige gemeenteraad samen met waarnemend burgemeester Marcel Fränzel en griffi  er Hans Peet.

Even voorstellen:
uw gemeenteraad! 
Dit zijn ze dan: de leden van 
de eerste gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente Altena. 
Uw vertegenwoordigers in het 
gemeentebestuur.
De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan binnen de 
gemeente. In Altena bestaat de 
gemeenteraad uit 31 raadsleden.
De burgemeester is de voorzitter 
van de raad.

U kiest de gemeenteraad
Om de vier jaar kiest u - als u achttien jaar 
of ouder bent en in de gemeente woont - 
de gemeenteraad voor Altena tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. De gekozen 
raadsleden vertegenwoordigen vier* jaar lang uw 
belangen. Anders gezegd: raadsleden laten uw 
stem horen. Zij gaan over onderwerpen die van 
invloed zijn op de leefb aarheid in uw straat, wijk, 
dorp of stad. 

Wie zijn de raadsleden?
De raad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 
7 fracties. Hieronder vindt u een overzicht van de 
raadsleden per fractie.

CDA
Gerard Paans (fractievoorzitter)
Hanno van Baast
Arno Bouman
Otto van Breugel 
Wendy van Ooijen – van Breugel
René Roovers
Arie-Pieter Verdoorn
Tineke Zaal – van der Steen 

AltenaLokaal
Philip den Haan (fractievoorzitter)
John Bakker
Jasper Berm
Henri Boeve
René Hoegee
Shah Sheikkariem 

SGP
Theo Meijboom (fractievoorzitter)
Corné van Gammeren
Peter Noordergraaf
Henri de Raad
Arjan Versluis 

ChristenUnie
Wijnand van der Hoeven (fractievoorzitter) 
Anne Duizer
Marjan van der Meij – Schouten
Hennie Schermers – van Elderen

Progressief Altena
Kees de Waal (fractievoorzitter)
Christian Alderliesten
Anne-Wil Maris
Rieka Verbeek – Vos

VVD
Pim Bouman (fractievoorzitter)
Robert van Dijk
Jan Kolff  

BURGERSTEM Altena
Pauline van den Tol – de Weert

Zo werkt de raad
De gemeenteraad is de baas in een gemeente 
en houdt zich bezig met allerlei onderwerpen 
die voor u van belang zijn. De raad bepaalt de 
hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en 
controleert de uitvoering ervan. Het college voert 
de plannen uit en legt verantwoording af aan de 
gemeenteraad over genomen besluiten.

Wat zijn de taken van de raad?
De raad is volksvertegenwoordiger. De raad 
vertegenwoordigt u, de inwoners van de 21 
kernen van de gemeente Altena.
De raadsleden hebben contact met u om te 
weten wat er speelt. Zo kunnen ze bij het nemen 
van besluiten uw belangen goed afwegen, maar 
kunnen ze ook zaken agenderen en bijdragen aan 
een oplossing.

De raad stelt kaders 
De raad bepaalt de hoofdlijnen van het 
beleid van de gemeente. De raad besluit 
bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt 
besteed (gemeentebegroting). Ook besluit 
de gemeenteraad over gemeentelijke wetten 
(verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen 
die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, 
cultuur en recreatie. Een plan gaat alleen door als 
de meerderheid van de gemeenteraad het ermee 
eens is.

De raad controleert 
De raad controleert of het college van 
burgemeester en wethouders het afgesproken 

*Vanwege de fusie tot de nieuwe gemeente Altena  geldt voor de huidige raad een iets kortere raadsperiode.
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beleid goed uitvoert. De gemeenteraad 
kan hierbij bijvoorbeeld de onafh ankelijke 
Rekenkamercommissie inschakelen.

De raad verbindt
De gemeenteraad zorgt dat inwoners verbinden 
door vragen en antwoorden bij elkaar te brengen.

Welke fracties zijn er?
Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen 
samen een fractie in de raad. Deze fracties 
hebben zetels in de raad, op basis van het 
behaalde aantal stemmen. De huidige raad 
bestaat uit 7 fracties: 
CDA (8 zetels), AltenaLokaal (6 zetels), 
SGP (5 zetels), Progressief Altena (4 zetels), 
ChristenUnie (4 zetels), VVD (3 zetels) en 
BURGERSTEM Altena (1 zetel).

Wie vormen de coalitie? 
Partijen die samen een meerderheid  hebben en 
afspreken elkaar te steunen, vormen de coalitie. 
De coalitie van Altena bestaat uit de partijen: 
CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena. 
Samen schreven zij het bestuursakkoord ‘Samen 
bouwen aan kernachtig Altena’ en leverden zij
de wethouders.

Wanneer en hoe vergadert de raad?
In het vergaderschema voor 2019 op 
gemeentealtena.nl (>gemeenteraad>agenda en 
stukken) vindt u terug wanneer de raad vergadert. 
De gemeenteraad komt eens in de vier weken 
bijeen voor de offi  ciële raadsvergadering. In deze 
raadsvergadering debatteren de raadsleden over 
allerlei onderwerpen en neemt de raad besluiten. 
Op de agenda staan:

 hamerstukken (onderwerpen waarover de 
 raad meteen stemt); 

 debatstukken (onderwerpen waarover de  
 raad in debat gaat en daarna stemt);

 moties (onderwerpen die een fractie agen-
 deert en waarover de raad zich uitspreekt);

 vragenkwartier (actuele onderwerpen).

Goed om te weten:
vergaderdag op dinsdag
De dinsdag is de vaste vergaderdag. Er is dan 
altijd een raadsvergadering, forum, Altenatafel of 
fractievergadering.

Wat zijn de Altenatafels? 
Agendapunten voor de raadsvergadering 
worden meestal voorbereid aan een 
zogenaamde Altenatafel. Twee weken voor 
de raadsvergadering vinden tegelijkertijd drie 
Altenatafels plaats. De tafels zijn verdeeld 
naar onderwerpen in het sociaal, ruimtelijk en 
bestuurlijk domein. Aan de Altenatafels vindt 
beeldvorming en meningsvorming plaats. 
Raadsleden verkennen het onderwerp, krijgen 
een presentatie en/of gaan in gesprek.

U kunt inspreken tijdens de 
Altenatafels
Wilt u graag iets zeggen over een onderwerp dat 
op de agenda staat? Dan kunt u inspreken tijdens 
de Altenatafels. Neem hiervoor contact op met de 
raadsgriffi  e via (0183) 51 61 00 of
griffi  e@gemeentealtena.nl.

Een idee, initiatief of petitie 
aanbieden? Maak gebruik van
het forum!
Maandelijks en voorafgaand aan de 
raadsvergadering organiseert de raad het forum. 
Het forum is een informeel moment waarop 
de raad zich laat bijpraten over zaken die in de 
samenleving spelen. Heeft u een idee of ervaart u 
een probleem? Dan kunt u dit laten zien en horen 
aan de raad. Het forum is er ook om een initiatief 
te presenteren of een petitie aan te bieden. Wilt 
u gebruikmaken van deze mogelijkheid? U kunt 

daarvoor contact opnemen met de raadsgriffi  e via 
(0183) 51 61 00 of griffi  e@gemeentealtena.nl.

Een raadsvergadering hoeft u
niet meer te missen
De raadsvergaderingen, de Altenatafels en het 
forum zijn openbaar. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. De raadsvergaderingen zijn 
bovendien ook thuis live - in woord en beeld - te 
volgen via: gemeentealtena.nl (>gemeenteraad).

Na de vergaderingen vindt u de opnames op 
gemeentealtena.nl (>gemeenteraad>agenda en 
stukken, klik op de juiste vergaderdag). Van de 
Altenatafels worden audio-opnames gemaakt, die 
enkele dagen na de bijeenkomst te beluisteren zijn 
op gemeentealtena.nl (>gemeenteraad>agenda en 
stukken, klik op de juiste vergaderdag).

Via gemeentealtena.nl is alle 
informatie te vinden
Bent u benieuwd naar de agenda’s, vergader-
documenten, raadsbrieven e.d.? Dan kunt u deze 
vinden via gemeentealtena.nl (>gemeenteraad>
agenda en stukken). Rechtstreeks kan ook via 
altena.raadsinformatie.nl.

Een vraag aan de raad? Neem gerust 
contact op met de raadsgriffie 
De raadsgriffi  e ondersteunt de gemeenteraad en 
bestaat uit griffi  er Hans Peet, raadadviseurs en 
griffi  emedewerkers. Wilt u bijvoorbeeld raads-
leden uitnodigen voor een werkbezoek? Of wilt 
u graag inspreken tijdens de Altenatafel of iets 
presenteren tijdens het forum? Heeft u vragen over 
het programma of de agenda van een Altenatafel, 
forum en/of raadsvergadering? Wilt u informatie 
naar de raadsleden sturen?

Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij 
de griffi  e. Zij is bereikbaar via (0183) 51 61 00 of 
griffi  e@gemeentealtena.nl.


