Gemeentenieuws
Almkerk
Andel
Babyloniënbroek
Drongelen
Dussen
Eethen
Genderen

Kappen van slechte en dode bomen
De gemeente is gestart met het kappen van bomen. Het gaat om bomen
die ziek zijn, onveilig door takbreuk,
en bomen die grote overlast veroorzaken.

Giessen
Hank
Meeuwen
Nieuwendijk
Oudendijk
Rijswijk
Sleeuwijk

Planning en verkeersmaatregelen
Het werk duurt tot ongeveer 14
februari en zal in 2 fases uitgevoerd
worden:
• Fase 1: kruising Voorstraat /
Dirk van Clevestraat
• Fase 2: rijbaan Voorstraat tot
Rivierenland
Een omleidingsroute is aangegeven.
terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er
kabels en leidingen liggen of door
onvoldoende groeiruimte boven de
grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.
Welke bomen we waar kappen en
wat de reden is kunt u lezen op
www.gemeentealtena.nl/bomen

Wilt u een standplaats op de markt in
Woudrichem?
In uw inschrijving moeten de
volgende gegevens staan:
• de naam, het adres en vestigingsplaats van het bedrijf
• nummer kamer van koophandel
• naam, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon

Op de weekmarkt van Woudrichem
zijn 3 standplaatsen vrij voor de
verkoop van bloemen, beenmode
en ondergoed. De markt is iedere
donderdagmiddag van 12.30 tot
17.00 uur.
Inschrijven
U kunt inschrijven voor deze standplaatsen tot en met 6 februari 2020.
Uw inschrijving kunt u mailen naar
j.vangiessen@gemeentealtena.nl.

Loting bij meer inschrijvingen
Als er meer inschrijvingen zijn voor
deze standplaatsen dan volgt er een
loting. Deze loting wordt gehouden
op maandag 10 februari 2020 om
13.00 uur in het gemeentehuis van
Altena. U mag bij de loting aanwezig
zijn.

Maandag 27 januari starten we met
het vervangen van de bestrating aan
de Voorstraat en de kruising met de
Dirk van Clevestraat.

De klusjesdienst is bedoeld voor ouderen in de dorpen Babyloniënbroek,
Drongelen, Eethen, Genderen,
Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg .
U kunt een klusje op diverse manieren aanvragen:
• via www.st-welzijnproseniore.nl
• bij Heleen van der Hulst via mail
heleenvanderhulst@
st-welzijnproseniore.nl
• via 06 – 30 27 98 52
Kijk voor een overzicht van klusjes op
www.st-welzijnproseniore.nl.

Vragen over deze werkzaamheden?
Stel ze gerust aan Justin Leemans via
j.leemans@gemeentealtena.nl of bel
naar 0183 – 51 61 00.

Hoorzitting bezwarencommissie
De bezwarencommissie behandelt
op donderdag 30 januari in een
openbare hoorzitting de bezwaarschriften. Het horen vindt plaats
in het gemeentehuis van Altena in
Almkerk, Sportlaan 170. Iedereen kan
deze openbare hoorzitting bijwonen.
Donderdag 30 januari 2020
• 19.00 uur: de omgevingsvergunning voor het verbreden van de in/
uitrit die de Maasdijk verbindt met • 19.45 uur: de omgevingsvergunhet recreatiegebied De Veense Put.
ning voor het kappen van meerdere
bomen op het perceel Vlietstraat
11a in Sleeuwijk.

Collega’s gezocht!
voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt. Bent u flexibel en vastberaden? Houdt u van uitdagende
situaties? Ontdek dan de gemeente
Altena als werkgever.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u contact
opnemen met de marktmeester, Jan
van Giessen via 06 – 52 51 88 18.

Klusjesdienst van Stichting Welzijn Pro
Seniore

Sinds 1 januari heeft Stichting Welzijn Pro Seniore een klusjesdienst
met 5 nieuwe vrijwilligers : 1 vrouw
en 4 mannen. De klusjesdienst kan
u helpen met allerlei klusjes in huis
maar ook in uw (kleine) tuin.

Uitwijk
Uppel
Veen
Waardhuizen
Werkendam
Woudrichem
Wijk en Aalburg

Almkerk: werkzaamheden Voorstraat en
kruising Dirk van Clevestraat

Geel kruis
Bomen die gekapt worden kunt u
herkennen aan een geel kruis op de
boom.
Planten van nieuwe bomen
Voor alle gemeentelijke bomen die
gekapt zijn, moet de gemeente
nieuwe bomen terugplanten. Behalve als de bomen gekapt zijn om
andere bomen meer groeiruimte te
geven (dunnen). Soms kan de nieuwe
boom niet precies op dezelfde plaats

22 januari 2020

Dit zijn onze actuele vacatures:

Wij zijn op zoek naar gedreven
collega’s die samen met ons de
schouders willen zetten onder het
opbouwen van de gemeente Altena!
Wij zoeken talent dat zich thuis voelt
in deze veranderende omgeving die

• Afdelingssecretaresse voor 27 uur
per week
• Griffiemedewerker voor 18 uur per
week
Meer informatie?
Kijk voor de volledige vacature op
www.werkenbijgemeentealtena.nl.

Heeft u de gratis
AfvalAltena app
al gedownload?

Van de gemeenteraad

Algemene Plaatselijke Verordening

28 januari: opiniërende Altenatafels en hamerraad

belangrijk dat de uitvoering van ons
besluit direct wordt tegengehou
den? Dan kunt u ook een voorlopige
voorziening vragen aan de rechter.
Dit kan alleen als u ook een bezwaar
schrift heeft opgestuurd. Wilt u meer
weten over hoe u een voorlopige
voorziening aanvraagt? Kijk dan op
www.gemeentealtena.nl/bezwaar of
bel naar 0183 - 51 61 00.

Raadsleden in beeld
Wie zijn de leden van de gemeen
teraad? Elke week stellen we een
raadslid voor. Deze week:
Rieka Verbeek van de fractie
Progressief Altena:

Altenatafels
Na de Altenatafels (gisteren in
Genderen), houdt de raad op dins
dag 28 januari de opiniërende
Altenatafels. In Genderen kregen de
raadsleden informatie over diverse
agendapunten, konden zij vragen
stellen en konden inwoners inspre
ken. Op 28 januari gaat de raad over
deze onderwerpen in gesprek/debat.

“Ik ben 33 jaar, getrouwd en moeder
van 2 kinderen en woonachtig in Wijk
en Aalburg. Drie dagen per week
werk ik bij een
rechtsbijstands
verzekeraar als
Juridisch secre
tarieel medewer
ker.”

Waarom wilde
je raadslid worden?
“Hoe mooi is het om de inwoners
Op de agenda staat onder andere: van je gemeente te mogen verte
genwoordigen in de gemeenteraad.
• nieuwe atletiekbaan in Sleeuwijk
Daarnaast heeft politiek altijd al mijn
• plannen voor de Kurenpolder in
interesse gehad en vind ik het leuk
Hank
om mijn kwaliteiten en kennis in te
• actieplan over veiligheid
De hele agenda en de aanvangstijden zetten om de gemeente Altena een
goede start te geven.”
per agendapunt vindt u op
altena.raadsinformatie.nl.
Wat wil je als raadslid bereiken?
“Wanneer inwoners vragen hebben
Hamerraad
moeten zij gehoord worden. Met hun
Eenvoudige besluiten, waar geen
visie hoort de gemeente rekening te
verder debat bij nodig is, kunnen
houden. Ik wil dat vanuit de
simpel worden ‘afgehamerd’. Dat
gemeenteraad verbeteren. Ook de
gebeurt tijdens de zogenaamde
kinderen en jongeren tot 18 jaar
hamerraad. Dan worden geen
wil ik een stem geven. Denk hierbij
argumenten meer uitgewisseld,
maar stemmen de raadsleden gelijk. bijvoorbeeld aan het belang van
De hamerraad is aansluitend aan de zwemles voor iedereen, uitgaans
gelegenheden binnen de gemeente
opiniërende Altenatafels.
en het streekvervoer.”
Vragen over de gemeenteraad?
Rika Verbeek-Vos, telefoonnummer
Hebt u vragen over of aan de ge
06 - 51 00 82 82, e-mail:
meenteraad? Wilt u inspreken, of
r.verbeek@gemeentealtena.nl
gebruik maken van de inloop?
Neem dan contact op met de
griffie via 0183 – 51 61 00 of
griffie@gemeentealtena.nl.

Officiële bekendmakingen
Beleidsregel vastgesteld
Burgemeester en wethouders van
Altena hebben op 14 januari 2020 de
volgende beleidsregel vastgesteld:
• Regeling beheer en toezicht Basis
registratie personen Altena 2019
Dit reglement is bekendgemaakt op
www.overheid.nl,
(zoek.officielebekendmakingen.nl/).
De bekendmakingen zijn ook te
vinden op www.gemeentealtena.nl.
U kunt deze beleidsregel vanaf
vandaag ook kosteloos bekijken in
het gemeentehuis, Sportlaan 170,
4286 ET Almkerk. Maak hiervoor

Verleende exploitatievergunning
• Anjelierstraat 28, 4261 CK Wijk en Ingediende aanvraag exploitatieAalburg: Aalburg Eeterij en
vergunning
Friture (09-01-2020).
•K
 ruisstraat 16, 4286 AN Almkerk:
Bierlokaal De Magistraat;
Verleende drank- en
•H
 oogstraat 45, 4251 CJ Werkenhorecavergunning
dam: SIS Lunch Boutique.
• Anjelierstraat 28, 4261 CK Wijk en
Aalburg: Aalburg Eeterij en
U kunt de aanvragen voor
Friture (09-01-2020).
exploitatievergunning bekijken tot
en met 6 februari
U kunt binnen 6 weken bezwaar
De aanvragen liggen ter inzage van
maken als u belanghebbende bent 23 januari tot en met 6 februari 2020.
U bent belanghebbende als het be
U kunt de aanvragen bekijken op
sluit invloed heeft op uw situatie. U
het gemeentehuis, Sportlaan 170 in
kunt dan schriftelijk bezwaar maken. Almkerk. U kunt een afspraak maken
U moet dit doen binnen 6 weken na
via 0183 – 51 61 00.
de verzenddatum van het besluit. In
uw brief zet u uw naam, adres, de da Bezwaar
tum, het besluit, waarom u het niet
Het is mogelijk binnen deze twee
eens bent met het besluit. U stuurt
weken schriftelijk of mondeling uw
uw brief naar: college van burge
zienswijze kenbaar te maken. U kunt
meester en wethouders, Postbus 5,
schriftelijk een zienswijze kenbaar
4286 ZG Almkerk.
maken bij het college van burge
meester en wethouders, Postbus 5,
U kunt ook om een voorlopige
4286 ZG Almkerk. Als u uw zienswij
voorziening vragen bij de rechtze mondeling kenbaar wilt maken
bank in Breda
dan kunt u binnen twee weken con
Ons besluit blijft geldig totdat we
tact opnemen met mevrouw Gerda
een besluit hebben genomen over
van de Giessen via 0183 - 51 61 00 of
uw bezwaarschrift. Is het voor u
via info@gemeentealtena.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
partiële herziening Zwaansheuvel 2
Het college maakt bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan hieronder
ter inzage ligt. Het gaat om:
• Buitengebied partiële herziening
Zwaansheuvel 2 (NL.IMRO.1959.
BuiBP002Zwaansheuv-ON01) Dit
plan maakt het mogelijk dat een
melkrundveehouderij wordt om
gezet naar een agrarisch verwant
bedrijf (dierenpension) met als
neventak opfok van jongvee (maxi
maal 60 stuks).
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.

U kunt tot en met 4 maart 2020 ook
uw zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
1. U stuurt een brief naar de gemeen
teraad: Postbus 5, 4286 ZG
U kunt de documenten bekijken tot
Almkerk.
en met 4 maart 2020
2. U geeft uw zienswijze in een ge
Dat kan op 2 manieren:
sprek. U belt met T. Verschure voor
1. U maakt een afspraak om de
een afspraak via 0183 - 51 62 87.
documenten te bekijken op het
Dit plan ligt ter inzage vanaf don
derdag 23 januari 2020 tot en met
woensdag 4 maart 2020.

eerst een afspraak via
0183 - 51 61 00. U kunt op verzoek
tegen betaling een afschrift krijgen
van het besluit.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Linkedin

gemeentehuis, Sportlaan 170 in
Almkerk. U kunt een afspraak ma
ken via www.gemeentealtena.nl of
via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt de documenten digitaal
via www.gemeentealtena.nl of
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaststelling bestemmingsplan
“Herziening WAAU, verbouw schuur tot
woning nabij Hoge Maasdijk 51 in Andel “

De burgemeester en wethouders van
de gemeente Altena maken bekend
dat op 17 december 2019 het bestemmingsplan hieronder gewijzigd
is vastgesteld:

U kunt het bestemmingsplan op
2 manieren bekijken:
1. U maakt een afspraak om het
bestemmingsplan te bekijken op
het gemeentehuis, Sportlaan 170
in Almkerk. U kunt een afspraak
maken via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt het bestemmingsplan
digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u
belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie.
U kunt alleen in beroep gaan:
• Herziening WAAU, verbouw
• als u het niet eens bent met een
schuur tot woning nabij Hoge
wijziging die bij de vaststelling is
Maasdijk 51 in Andel “ (NL.
aangebracht; of
IMRO.1959.AndBP013HoMaas• als u op tijd uw zienswijze heeft
dijk-VG01). Het plan maakt het
gegeven bij de gemeenteraad; of
mogelijk dat de schuur nabij de
• als u kunt bewijzen dat u niet in
woning op het adres Hoge Maasdijk staat was om uw zienswijze op tijd
51 onder behoud van de cultuur
te geven bij de gemeenteraad.
historische waarde te verbouwen
tot woning.
U kunt tot en met donderdag
Wij maken dit bekend op grond van
5 maart 2020 in beroep gaan
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
U gaat in beroep door een brief te
ordening.
sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
Bij de vaststelling zijn de volgende Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
wijzigingen aangebracht:
Als u in beroep gaat bent u griffie• Verbeelding: De verbeelding is ge- recht verschuldigd. Meer informatie
wijzigd, zodat de noordelijke grens hierover vindt u op www.rechtvan de bestemming wonen in over- spraak.nl.
eenstemming is met de kadastrale
eigendomsgrens.
U kunt ook om een voorlopige
• Verbeelding: De grond ten noorden voorziening vragen bij de Raad van
van de voorgevel krijgt de bestem- State in Den Haag
ming Verkeer – Verblijfsgebied
Het besluit tot vaststelling treedt de
• Regels: De begrippen huishouden
dag, na afloop van de beroepsteren wonen zijn in overeenstemming mijn, in werking. Ons besluit blijft
gebracht met de huidige inzichten dus geldig totdat de rechter heeft
• Regels: Aan artikel 12, algemene
besloten over uw beroep. Is het voor
afwijkingsregels, wordt een lid 2
u belangrijk dat de uitvoering van
toegevoegd.
ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige
Crisis- en herstelwet
voorziening vragen aan de voorzitter
Op dit bestemmingsplan is de
van de Afdeling bestuursrechtspraak
Crisis- en herstelwet van toepassing. van de Raad van State. Dit moet dan
wel binnen de beroepstermijn. Voor
U kunt het vastgestelde bestemhet vragen van een voorlopige voormingsplan bekijken tot en met
ziening bent u griffierecht verschul5 maart 2020
digd. Meer informatie hierover vindt
Het bestemmingsplan ligt ter inzage u op www.rechtspraak.nl.
van donderdag 23 januari 2020 tot
en met donderdag 5 maart 2020.

Wet Kinderopvang
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat per 10 januari 2020 een
wijziging heeft plaatsgevonden in
het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK), op grond van art. 10 Besluit
Registratie Kinderopvang.
Op verzoek van de houder, Stichting
Trema Kinderopvang is de toestemming tot exploitatie van het kinderdagverblijf Trema Kinderopvang
Eethen Nieuwe Steeg ingetrokken.

Deze locatie stond in het LRK geregistreerd onder nummer 175524294.

Vaststelling bestemmingsplan “GiessenRijswijk Burgstraat 2 Giessen-2018”

De burgemeester en wethouders van
de gemeente Altena maken bekend
dat op 17 december 2019 het bestemmingsplan hieronder gewijzigd
is vastgesteld:

U kunt het bestemmingsplan op
2 manieren bekijken:
1. U maakt een afspraak om het
bestemmingsplan te bekijken op
het gemeentehuis, Sportlaan 170
in Almkerk. U kunt een afspraak
maken via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt het bestemmingsplan
digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie.
U kunt alleen in beroep gaan:
• Bestemmingsplan Giessen• als u het niet eens bent met een
Rijswijk Burgstraat 2 Gieswijziging die bij de vaststelling is
sen-2018 (NL.IMRO.1959.GieBPaangebracht; of
023Burgstr2-VG01). Het plan maakt • als u op tijd uw zienswijze heeft
het mogelijk dat een uitbreiding
gegeven bij de gemeenteraad; of
van de parkeerruimte voor het
• als u kunt bewijzen dat u niet in
bedrijf mogelijk is. De huidige bestaat was om uw zienswijze op tijd
stemming op het perceel waar de
te geven bij de gemeenteraad.
parkeerplaats is voorzien heeft de
bestemming ‘wonen’. Deze uitbrei- U kunt tot en met donderdag
ding is benodigd ten behoeve van
5 maart 2020 in beroep gaan
een uitbreiding van de opslagruim- U gaat in beroep door een brief te
te op het bedrijf. Wij maken dit
sturen naar de Afdeling bestuursbekend op grond van artikel 3.8 van rechtspraak van de Raad van State:
de Wet ruimtelijke ordening.
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Als u in beroep gaat bent u griffieBij de vaststelling zijn de volgende recht verschuldigd. Meer informatie
wijzigingen aangebracht:
hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.
• Toelichting: De paragraaf parkeren
is aangepast.
U kunt ook om een voorlopige
• Toelichting: Een Aeriusberekening voorziening vragen bij de Raad van
is toegevoegd, waarmee de stikState in Den Haag
stofuitstoot op Natura 2000 gebie- Het besluit tot vaststelling treedt de
den mee inzichtelijk gemaakt is
dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft
Crisis- en herstelwet
dus geldig totdat de rechter heeft
Op dit bestemmingsplan is de
besloten over uw beroep. Is het voor
Crisis- en herstelwet van toepassing. u belangrijk dat de uitvoering van
ons besluit direct wordt tegengehouU kunt het vastgestelde bestemden? Dan kunt u ook een voorlopige
mingsplan bekijken tot en met
voorziening vragen aan de voorzitter
5 maart 2020
van de Afdeling bestuursrechtspraak
Het bestemmingsplan ligt ter inzage van de Raad van State. Dit moet dan
van donderdag 23 januari 2020 tot
wel binnen de beroepstermijn. Voor
en met donderdag 5 maart 2020.
het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt
u op www.rechtspraak.nl.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• Drongelen: Waarderweg 19, 4267
ER, renovatie wingebied Drongelen
(OV20200022/4860221); ingekomen op 15 januari 2020.
• Dussen: Middeltje 18, 4271 XP,
plat dak vervangen voor puntdak
(OV20200016/4882457); ingekomen
op 13 januari 2020.
• Hank: Kerkstraat 36,
4273 CC, uitrit verbreden,
(OV20200023/4887661); ingekomen
op 15 januari 2020.
• Nieuwendijk: Rijksweg 123,
4255 GJ, woning vergroten
(OV20200020/4885361);
ingekomen op 14 januari 2020.
• Nieuwendijk: Rijksweg 230,
4255 GS, dakkapel plaatsen
(OV20200015/4882481);
ingekomen op 13 januari 2020.
• Rijswijk: Dorpsstraat 54,
4284 EJ, bijgebouw plaatsen
(OV20200024/4885109);
ingekomen op 15 januari 2020.
• Sleeuwijk: Hoekeinde 64,
4254 LP, woonark vervangen
(OV20200019/4883991);
ingekomen op 14 januari 2020.
• Veen: Waterfront ong (6 en 7),
nieuwbouwwoning realiseren
(OV20200010/4876541); ingekomen
op 10 januari 2020.
• Waardhuizen: Stenenheul 3,
4287 LX, vervangen kap (OV2020001261/4888491); ingekomen op
16 januari 2020.

• Werkendam: Laan van
Welgelegen 10, 4251 KN, dakkapel aan de voorzijde plaatsen
(OV20200021/4885975); ingekomen
op 15 januari 2020.
• Werkendam: Voorstevliet 29, 4251
EX, schuilstal plaatsen op kinderboerderij (OV20200026/4888655);
ingekomen op 16 januari 2020.
• Woudrichem: Jan Spieringweg 3 ,4285 WN, balkenlaag
en verdiepingsvloer vernieuwen
(OV20200011/4879787); ingekomen
op 12 januari 2020.
• Woudrichem: Jan Spieringweg 3, 4285 WN, uitrit wijzigen
(OV20200012/4864863); ingekomen op 12 januari 2020.
• Wijk en Aalburg: Grote Kerkstraat
ong. (kad. F4542), nieuwe woning
realiseren (O120200013/4880245);
ingekomen op 13 januari 2020.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Andel: Burgemeester van der
Schansstraat 22, 4281 LJ en
Gezetstraat 2 t/m 2b, 4281
KR, herbouw restaurant en uitbreiding naar 3 appartementen
(OV20190024/4097245); verzonden
op 14 januari 2020.
• Hank: St. Elisabethstraat 26, 4273
EJ, bestaande woning uitbreiden
en een tweede woning realiseren
(OV20190647/4614097); verzonden
op 16 januari 2020.
• Sleeuwijk: plangebied de Roef
kavel 1 (S3548), nieuwbouwwoning
realiseren, (OV20190875/4835851);
verzonden op 14 januari 2020.
• Sleeuwijk: plangebied de Roef
kavel 9 (S3543), woning bouwen
(OV20190855/4572757); verzonden op
16 januari 2020.
• Sleeuwijk: plangebied de Roef
kavel 10 (S3552), woning bouwen
(OV20190842/4694203); verzonden
op 16 januari 2020.
• Sleeuwijk: Vijfmorgen tegenover
nr. 54 en Griendweg, 4254 CK,
bestemming wijzigen van groen
naar verkeer (OV20200008/4873141);
verzonden op 15 januari 2020.
• Sleeuwijk: Rijksstraatweg
148, 4254 XJ, woning slopen
(OV20190847/4804831); verzonden
op 15 januari 2020.
• Woudrichem: Oudendijk 91, 4285
WJ, verlenging tijdelijke woning
en tijdelijk realiseren van tent voor
opslag (OV20190864); verzonden op
14 januari 2020.
• Wijk en Aalburg: Kromme Nol (kad.
F 4212), plaatsen van een toiletvoorziening (OV20190848/4805145);
verzonden op 14 januari 2020.
• Wijk en Aalburg: den Oudert 50a,
4261 NC, vrijstaande woning met
aangebouwde berging realiseren
(OV20190861/4824405); verzonden
op 14 januari 2020.

U kunt binnen 6 weken bezwaar
maken als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit
invloed heeft op uw situatie. U kunt
dan schriftelijk bezwaar maken. U
moet dit doen binnen 6 weken na de
verzenddatum van het besluit. In uw
brief zet u uw naam, adres, de datum,
het besluit, waarom u het niet eens
bent met het besluit. U stuurt uw
brief naar: college van burgemeester
en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG
Almkerk.
U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in
Breda
Ons besluit blijft geldig totdat we een
besluit hebben genomen over uw
bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk
dat de uitvoering van ons besluit direct
wordt tegengehouden? Dan kunt u
ook een voorlopige voorziening vragen
aan de rechter. Dit kan alleen als u ook
een bezwaarschrift heeft opgestuurd.
Wilt u meer weten over hoe u een
voorlopige voorziening aanvraagt?
Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/
bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.
U kunt een vergunning binnen
6 weken bekijken
De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. U kunt de vergunningen bekijken in het gemeentehuis,
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak
hiervoor eerst een afspraak via
0183 - 51 61 00.

Info & Contact
Bezoekadres:
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Postadres:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

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

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

