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We zijn vanaf donderdag 19 maart na
17.00 uur beperkt bereikbaar

Landelijke Opschoondag 21 maart gaat
niet door

Vanwege onderhoud aan onze digitale
netwerken en onze telefonie is het gemeentehuis gesloten vanaf donderdag
19 maart na 17.00 uur. Ook telefonisch
zijn wij dan niet bereikbaar. Wij zijn u
maandag 23 maart vanaf 8.30 uur graag
weer van dienst. Onze website www.gemeentealtena.nl blijft wel beschikbaar.

Een recordaantal inwoners van
Altena had zich aangemeld voor de
Landelijke Opschoondag. Extra jammer dus dat we moeten melden dat
de opruimactiviteiten niet doorgaan.
Ook de opruimacties van de schoolklassen deze week gaan niet door.

Calamiteit melden?
Wilt u een calamiteit melden die niet kan
wachten tot maandag? Kijk dan op onze
website www.gemeentealtena.nl. Daar
kunt u lezen hoe u met een van onze
medewerkers in contact kunt komen.
Vragen over het coronavirus?
Bel dan 0800-1351 of kijk op
www.gemeentealtena.nl.

Heeft u vragen over het coronavirus:
kijk op gemeentealtena.nl
voor meer informatie of bel met 0800 – 13 51

Dit is besloten om het aantal contactmomenten te beperken. Samen
zwerfafval opruimen is ook een
sociale activiteit. Dat maakt het juist
zo leuk! Maar in deze tijden ligt dat
natuurlijk net wat anders.
Het goede nieuws is: je kunt iedere
dag iets aan zwerfafval doen. We

hopen dan ook dat inwoners die
het geweldige initiatief namen een
opruimactie te organiseren op 21
maart, die actie later opnieuw willen
doen. We bekijken of we op een later
moment nog een grote, gezamenlijke opruimactie kunnen regelen.

Heusdensebrug afgesloten tussen 19 en
23 maart 2020
pont smal is en het laadvermogen
beperkt is.
Overige veerdiensten
U kunt ook gratis gebruik maken van
het Drongelense veer of het Capelse
veer:
De Heusdense brug (N267) over de
Bergsche Maas tussen Heesbeen en
Wijk en Aalburg is afgesloten voor
onderhoud van donderdagavond 19
maart vanaf 20.00 uur tot maandagochtend 23 maart 5.00 uur.
Voegen vervangen
De provincie Noord-Brabant vervangt de voegen in het wegdek van
de brug, waardoor na het onderhoud
weer 80 km/h gereden kan worden.
De brug zal volledig afgesloten zijn
voor alle verkeer.

Samen voor een veilige buurt.
Meld u aan voor Burgernet!
Wilt u bijdragen aan een veilige
woon- en leefomgeving? De politie
en gemeente werken dagelijks aan
de veiligheid op straat. Dat doen we
graag met uw hulp. Met Burgernet
kunnen we samen de veiligheid op
straat vergroten. Meldt u zich ook
aan op www.burgernet.nl.

Hoe werkt Burgernet?
Als u lid bent, ontvangt u een spraakof sms-bericht met het verzoek in uw
buurt uit te kijken naar bijvoorbeeld
een persoon of voertuig. Heeft u
informatie dan kunt u met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800 00 11.

Burgernet wordt ingezet bij
bijvoorbeeld:
• diefstal of inbraak
• doorrijden na een aanrijding
• beroving
• vermiste personen

Burgernetapp
Burgernet heeft ook een gratis app.
Voor het gebruik van de Burgernetapp is het aanmelden als Burgernetdeelnemer niet nodig. Kijk voor meer
informatie op www.burgernet.nl

Tijdens het onderhoud wordt het
verkeer omgeleid. De omleiding
wordt aangegeven met borden.
Fietsers en lokaal autoverkeer via
Bernse Veer
Het Bernse Veer vaart tijdens dit
weekend ook in de avond en nacht.
Fietsers wordt aangeraden gebruik
te maken van de veerpont. Het
gebruik hiervan is gratis. Houd er rekening mee dat de weg naar de veer-

Drongelense veer
(Drongelen – Waalwijk)
• maandag tot en met donderdag
van 06.00 – 24.00 uur
• vrijdag tot en met zondag van
06.00 – 01.00 uur
Capelse veer
(Dussen – Sprang-Capelle)
• maandag tot en met vrijdag van
06.00 – 22.00 uur
• zaterdag en zondag van 07.00 –
22.00 uur
Kijk voor meer informatie op
www.bergschemaasveren.nl.
Busdiensten
Houd voor informatie over busdiensten de omleidingspagina van Arriva
in de gaten en plan uw reis vlak voor
vertrek via 9292.nl.
Vragen?
Heeft u vragen? Stel deze gerust via
het Brabant-loket van de provincie
Noord-Brabant of telefonisch via
073 - 681 28 12.

Volg ons ook op
Facebook, Twitter en Linkedin

Afsluitingen N322 Nieuwendijk-Giessen in
avonden en nachten tussen 23 - 31 maart
25 maart 18.00 uur tot
26 maart 07.00 uur
• Rotonde Sportlaan, Almkerk
• Rotonde N322/N267, Giessen

De provincie Noord-Brabant voert
in de avonden en nachten tussen
23 en 31 maart op de N322 tussen
Nieuwendijk en Giessen onderhoudswerkzaamheden uit. In deze periode
sluit de provincie op verschillende
momenten rotondes op deze route
af. Tijdens het onderhoud wordt het
verkeer omgeleid. Er zijn omleidingsroutes aangegeven. Houd rekening
met extra reistijd. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk
om de weg veilig en bereikbaar te
houden.

Officiële bekendmakingen
Drank- en Horecawet
www.gemeentealtena.nl/bezwaar of
bel naar 0183 - 51 61 00.

26 maart 18.00 uur tot
27 maart 07.00 uur
• Rotonde N322/N267, Giessen
• Woudrichemseweg / Sjersestraat,
Almkerk
27 maart 18.00 uur tot
28 maart 07.00 uur
• Rotonde Woudrichemseweg /
Sjersestraat, Almkerk
• Rotonde Parallelweg, Giessen
30 maart 18.00 uur tot
31 maart 07.00 uur
• Rotonde Parallelweg, Giessen

De werkzaamheden zijn verdeeld
over zes avonden en nachten. Op
de volgende momenten zijn onderstaande rotondes afgesloten voor al
het verkeer:

Mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden
De provincie heeft met de uitvoerder
Vermeulen Groep afgesproken dat
omwonenden door de uitvoerder
worden geïnformeerd. Mogelijk is er
geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden.

23 maart 18.00 uur tot
24 maart 07.00 uur
• Rotonde Doornseweg, Nieuwendijk
• Rotonde Stenenheul, Waardhuizen

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met de provincie Noord-Brabant
via telefoonnummer 073 – 681 28 12.

24 maart 18.00 uur tot
25 maart 07.00 uur
• Rotonde Stenenheul, Waardhuizen
• Rotonde Sportlaan, Almkerk

Van de gemeenteraad
Vergaderingen raad aangepast
gaderingen live te volgen via de live
stream via altena.raadsinformatie.nl.

Verleende drank- en horeca
vergunning
• Almkerk; Bierlokaal De Magistraat, Kruisstraat 16, 4286 AN;
2020-001224 d.d. 11-03-2020.

Aangevraagde drank- en horeca
vergunningen
• Woudrichem: De Pannekoekenbakker, Schapendam 7,
4285 XA; 2020-005886.
• Woudrichem: Hotel Woudrichem,
Molenstraat 10, 4285 AB; 2020005864.

Aangevraagde drank- en horeca
vergunningen (paracommercieel)
• Genderen: Lawn Tennis Club
Aalburg, Lange Pad 9, 4265 TD:
voor de inrichting (sportkantine,
U kunt binnen 6 weken bezwaar
geactualiseerde vergunning) (2020maken als u belanghebbende bent
003111);
U bent belanghebbende als het be• Wijk en Aalburg: Stichting Parsluit invloed heeft op uw situatie. U
ticipatiehuis Aalburg, Nijverkunt dan schriftelijk bezwaar maken.
heidsstraat 2, 4261 TK: voor de
U moet dit doen binnen 6 weken na
inrichting (Bubeclu) aan de (2019de verzenddatum van het besluit. In
032123).
uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet
U kunt de aanvragen voor de drankeens bent met het besluit. U stuurt
en horecavergunningen bekijken
uw brief naar: college van burgetot en met 29 april 2020
meester en wethouders, Postbus 5,
De aanvragen liggen ter inzage van
4286 ZG Almkerk.
18 maart tot en met 29 april 2020.
U kunt de aanvragen bekijken op
U kunt ook om een voorlopige
het gemeentehuis, Sportlaan 170 in
voorziening vragen bij de rechtAlmkerk. U kunt een afspraak maken
bank in Breda
via 0183 – 51 61 00.
Ons besluit blijft geldig totdat we
een besluit hebben genomen over
U kunt uw mening kenbaar maken
uw bezwaarschrift. Is het voor u
tot en met 29 april 2020
belangrijk dat de uitvoering van ons U kunt tijdens deze periode van
besluit direct wordt tegengehouterinzagelegging uw mening kenden? Dan kunt u ook een voorlopige baar maken over deze aanvragen
voorziening vragen aan de rechter.
bij het college van burgemeester en
Dit kan alleen als u ook een bezwaar- wethouders. Als u mondeling een
schrift heeft opgestuurd. Wilt u meer zienswijze in wilt dienen dan kunt u
weten over hoe u een voorlopige
binnen de genoemde termijn contact
voorziening aanvraagt? Kijk dan op
opnemen met mevrouw Gerda van
de Giessen via 0183 – 51 61 00.

Voor de actuele planning kunt u het
beste kijken op altena.raadsinformatie.nl en we houden u op de hoogte
via website, twitter en facebook.

Vanwege de corona-maatregelen
wijzigt de komende weken het vergaderschema van de raad. De raad
neemt alleen besluiten over onderwerpen waarvoor dat noodzakelijk is.
De vergaderingen vinden dan plaats
met een beperkt aantal raadsleden
en zonder publiek. Wel zijn de ver-

Het geplande kernbezoek in april
aan Eethen wordt uitgesteld
De nieuwe datum maken we zo
spoedig mogelijk bekend.
Vragen over de gemeenteraad?
Heeft u vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de
griffie. Dat kan via telefoonnummer
0183 – 51 61 00 of email
griffie@gemeentealtena.nl

Heeft u de gratis
AfvalAltena app
al gedownload?

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

Ontwerpvergunning
U kunt dit plan bekijken tot en met
donderdag 30 april 2020
U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan
170 in Almkerk.
Hiervoor moet u wel een afspraak
maken. U kunt een afspraak maken
via www.gemeentealtena.nl of
via 0183 - 51 61 00.
U kunt tot en met donderdag
Het college maakt bekend dat
30 april 2020 ook uw mening
onderstaande ontwerpvergunnin(zienswijze) geven
gen ter inzage ligt. Het gaat om het
Dit kan op 2 manieren:
realiseren van een bedrijfspand aan
1. U stuurt een brief naar het college
de Dieplood in Werkendam.
van burgemeester en wethouders,
Gevraagd is vergunning te verlenen
Postbus 5, 4286ZG Almkerk.
voor de volgende activiteiten:
2. U geeft uw mening in een gesprek.
U belt met de heer ing. E. Dirksen
Bouwen
bedrijfspand bouwen
voor een afspraak via 0183 - 51 65
Inrit/uitweg
aanleggen inrit
02 of via e.dirksen@gemeentealMilieu		
oprichten bedrijf
tena.nl.
Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag
Bezwaar maken tegen de definitieve
20 maart 2020 tot en met donderdag vergunning is alleen mogelijk als u
30 april 2020.
ook een reactie heeft ingebracht op
de ontwerpvergunning.

Besluit weigeren omgevingsvergunning
• Veen: Bagijnhof 26 4264 AZ, plaatsen terreinafscheiding (legalisatie)
(OV20200051/4916015); verzonden
op 10 maart 2020.

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 tegengehouU kunt binnen 6 weken bezwaar
den? Dan kunt u ook een voorlopige
maken als u belanghebbende bent voorziening vragen aan de rechter.
U bent belanghebbende als het beDit kan alleen als u ook een bezwaarsluit invloed heeft op uw situatie. U
schrift heeft opgestuurd. Wilt u meer
kunt dan schriftelijk bezwaar maken. weten over hoe u een voorlopige
U moet dit doen binnen 6 weken na
voorziening aanvraagt? Kijk dan op
de verzenddatum van het besluit. In www.gemeentealtena.nl/bezwaar of
uw brief zet u uw naam, adres, de da- bel naar 0183 - 51 61 00.
tum, het besluit, waarom u het niet
eens bent met het besluit. U stuurt
U kunt een vergunning binnen
uw brief naar: college van burge6 weken bekijken
meester en wethouders, Postbus 5,
De 6 weken gaan in na de verzend4286 ZG Almkerk.
datum van het besluit. U kunt de
vergunningen bekijken in het geU kunt ook om een voorlopige
meentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET
voorziening vragen bij de recht
Almkerk. Maak hiervoor eerst een
bank in Breda
afspraak via 0183 - 51 61 00.

Vaststelling Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant
De voorzitter van de Veiligheidsregio meenteblad, Altena). De bekendmaMidden- en West-Brabant heeft op
king is ook te vinden via
16 maart 2020 vastgesteld :
www.overheid.nl of op de gemeentelijke website www.gemeente
• Noodverordening COVID-19
altena.nl/bekendmakingen.
Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant
U kunt de verordening bekijken
De verordening ligt kosteloos ter
Inwerkingtreding
inzage. U kunt de verordening op 2
De Noodverordening COVID-19
manieren bekijken:
veiligheidsregio Midden- en
1. U maakt een afspraak om de verorWest-Brabant is in werking getreden dening te bekijken op het gemeentena bekendmaking. De verordening is huis van de gemeente Altena, Sportook elektronisch bekendgemaakt via laan 170 in Almkerk, 0183-51 61 00.
een digitaal gemeenteblad. U vindt
2. U bekijkt de volledige tekst digide officiële bekendmaking op zoek. taal via overheid.nl
officielebekendmakingen.nl/ (Ge-

Vaststelling bestemmingsplan “Kern
Werkendam: Bergseveld ong.” in
Werkendam
De burgemeester en wethouders van
de gemeente Altena maken bekend
dat op 3 maart 2020 het volgende
bestemmingsplan is vastgesteld:
• “Kern Werkendam: Bergseveld
ong.” (NL.IMRO.1959.WerBP008Bergseveld-VA01)
Dit plan maakt het mogelijk dat er
aan de Bergseveld (achter Vissersdijk 70) in Werkendam een woning
gebouwd kan worden.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
U kunt het vastgestelde bestem
mingsplan bekijken tot en met 30
april 2020
Het bestemmingsplan ligt ter inzage
van donderdag 19 maart 2020 tot en
met donderdag 30 april 2020. 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.

staat was om uw zienswijze op tijd
te geven bij de gemeenteraad.
U kunt tot en met donderdag
30 april 2020 in beroep gaan
U gaat in beroep door een brief te
sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie
hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige
voorziening vragen bij de Raad van
State in Den Haag
Het besluit tot vaststelling treedt de
dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft
dus geldig totdat de rechter heeft
U kunt in beroep gaan als u belang besloten over uw beroep. Is het voor
hebbende bent
u belangrijk dat de uitvoering van
U bent belanghebbende als het beons besluit direct wordt tegengehousluit invloed heeft op uw situatie. U
den? Dan kunt u ook een voorlopige
kunt alleen in beroep gaan:
voorziening vragen aan de voorzitter
1. als u het niet eens bent met een
van de Afdeling bestuursrechtspraak
wijziging die bij de vaststelling is
van de Raad van State. Dit moet dan
aangebracht; of
wel binnen de beroepstermijn. Voor
2. als u op tijd uw zienswijze heeft
het vragen van een voorlopige voorgegeven bij de gemeenteraad; of
ziening bent u griffierecht verschul3. als u kunt bewijzen dat u niet in
digd. Meer informatie hierover vindt
u op www.rechtspraak.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende exploitatievergunning
• Almkerk: Bierlokaal De Magis
traat, Kruisstraat 16, 4286 AN;
2020-001225 d.d. 11-03-2020.
Aangevraagde exploitatie
vergunningen
• Genderen: Lawn Tennis Club
Aalburg, Lange Pad 9, 4265 TD;
2020-003112.
• Woudrichem: De Pannenkoeken
bakker, Schapendam 7, 4285 XA;
2020-005887.
• Woudrichem: Hotel Woudrichem,
Molenstraat 10, 4285 AB; 2020005866.
• Wijk en Aalburg: BuBeClu parti
cipatiehuis, Nijverheidsstraat 2,
4261 TK; 2019-032122.

gemeentehuis, Sportlaan 170 in
Almkerk. U kunt een afspraak maken
via 0183 – 51 61 00.

U kunt binnen 2 weken uw mening
kenbaar maken
U kunt tijdens deze periode uw
mening kenbaar maken over deze
aanvragen bij het college van burU kunt de aanvragen voor exploita gemeester en wethouders. Als u
tievergunning bekijken tot en met mondeling een zienswijze in wilt
1 april 2020
dienen dan kunt u binnen de geDe aanvragen liggen ter inzage van
noemde termijn contact opnemen
18 maart tot en met 1 april 2020. U
met mevrouw Gerda van de Giessen
kunt de aanvragen bekijken op het
via 0183 – 51 61 00.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• Almkerk: Melkweg 18, 4286
CE, dakopbouw en een schuur
realiseren en een inrit aanleggen
(OV20200170/5012801); ingekomen
op 11 maart 2020.
• Almkerk: Melkweg 8,
4286 CE, carport realiseren
(OV20200155/5002735); ingekomen
op 5 maart 2020.
• Andel: De Poort (kavel 24),
een duurzame energiezuinige houten woning bouwen
(OV20200166/5012677); ingekomen
op 10 maart 2020.
• Andel: Abraham Kuyperstraat
5, 4281 MG, dakkapel plaatsen
(OV20200175/4997967); ingekomen
op 12 maart 2020.
• Dussen: Muilkerk 30a, 4271 BL,
verplaatsbare schuilaanhangers
plaatsen (OV20200159/4894695);
ingekomen op 9 maart 2020.
• Giessen: Eendenveld, kad. G1073,
realiseren van een verhard pad
(OV20200158/5008315); ingekomen
op 8 maart 2020.
• Giessen: Maasdijk 20, 4283
GB, dakkapel plaatsen aan
achterzijde van de woning
(OV20200164/5011667); ingekomen
op 9 maart 2020.
• Giessen: Industrieweg 7, 4283 GX,
uitbreiding van bestaand bedrijfsgebouw (OV20200174/5018299);
ingekomen op 11 maart 2020.
• Hank: Mariapolder 9, 4273
CH, kapsalon aan huis starten
(OV20200165/5011837); ingekomen
op 9 maart 2020.
• Hank: Jeppegatweg (kad. U186),
herstel van griendwerkerskeet
(OV20200160/5006851); ingekomen
op 6 maart 2020.
• Rijswijk: Veldweg 21, 4284 VR,
duiker vervangen door grotere
duiker en dam verharden met
bestrating (OV20200172/5017949);
ingekomen op 11 maart 2020.
• Rijswijk: Dorpsstraat 21,
4284 EE, woning uitbreiden
(OV20200162/5010535); ingekomen
op 9 maart 2020.

• Sleeuwijk: Waterlinie 145,
4254 VB, in- en uitrit realiseren
(OV20200157/5004255); ingekomen
op 6 maart 2020.
• Sleeuwijk: Traverse ong. (kavel
11, kad. S35470), nieuwe woning
bouwen (OV20200168/5014129);
ingekomen op 10 maart 2020.
• Sleeuwijk: Smalle Vliet 30, 4254
CP, bench verhuurbedrijf starten
(OV20200171/5016011); ingekomen
op 11 maart 2020.
• Sleeuwijk: Oudeweg 1,
4254 XM, tuinkas plaatsen
(OV20200156/5003909); ingekomen
op 5 maart 2020.
• Veen: Verre weide 5, 4264 KM,
extra in- en uitrit realiseren
(OV20200161/5009195); ingekomen
op 9 maart 2020.
• Werkendam: Aalscholverstraat 11,
4251 VX, overkapping met berging
plaatsen (OV20200176/5015839);
ingekomen op 12 maart 2020.
• Woudrichem: Molenstraat 23,
4285 AA, in-en uitrit aanleggen
(OV20200173/5018255); ingekomen
op 11 maart 2020.
• Wijk en Aalburg: Parallelweg 4,
4261 GA, 3 vlaggenmasten plaatsen (OV20200169/5014435); ingekomen op 10 maart 2020.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Andel: Duizendmorgen 10b,
4281 ND, verbreden uitrit
(OV20200043/4903747); verzonden
op 12 maart 2020.
• Hank: Buitenkade 8b, 4273 GP,
realiseren aanbouw bij de woning
(OV20200039/4900803); verzonden
op 12 maart 2020.
•Werkendam: Bruningsstraat 11-13,
4251 LA, aanpassen van bestaande
inrit en maken van 2 nieuwe inritten
(OV20200141/4983487); verzonden
op 11 maart 2020.
• Werkendam: Dieplood 24,
4251 LV, bouwen bedrijfspand
(OV20200111/4961289); verzonden
op 12 maart 2020.
• Woudrichem: Larixlaan 2,
4285 DG, veranda realiseren
(OV20200109/4958979); verzonden
op 11 maart 2020.
• Woudrichem: Oudendijk 43-45,
4285 WH, twee woningen samenvoegen, dakkapellen plaatsen
en tijdelijk een woonunit plaatsen voor maximaal 8 maanden
(OV20200117/4816545); verzonden
op 12 maart 2020.
• Wijk en Aalburg, Oude Kerkstraat 21, 4261 BL, realiseren
vrijstaande woning met bijgebouw
(OV20200127/4974067); verzonden
op 12 maart 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 da-

tum, 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.

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

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

