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Samen in beweging
Doet u ook deze week weer mee met beweegcoach
Evelyne?

Dankzij uw inzet kunnen de
corona-maatregelen stapje voor
stapje versoepeld worden.
We zijn er echter nog niet. We
moeten volhouden en ons samen in
blijven zetten om nieuwe besmettingen te voorkomen. Valt u dat zwaar?
Weet dat er mensen zijn die u daarbij
willen helpen.

komen en heeft u hulp nodig bij
praktische zaken.
Weet dat er mensen zijn die u kunnen helpen. Praat er samen over met
mensen in uw omgeving. Of bel één
van de hulplijnen om te praten over
uw angstige gevoelens. U hoeft het
niet alleen te doen.

Er zijn meer inwoners voor wie dit
Beste mensen,
een moeilijke tijd is
Ook ouders/opvoeders kunnen het
Het coronazwaar hebben. De basisschoolkindevirus is nu
ren zijn weliswaar weer beperkt naar
al meer dan
school, zij kunnen ook weer sporten,
10 weken in
maar dat betekent niet dat eventuons midden.
ele vragen of problemen daarmee
Het houdt
meteen zijn opgelost.
ons allemaal
Pubers zijn een groot deel van de
nog steeds
dag nog thuis, redt u dat nog, als
in de greep.
opvoeder? In combinatie met uw
Gelukkig zijn er wel lichtpuntjes. De eigen werk dat ook door moet gaan.
IC-bedden in de ziekenhuizen zijn
Gelukkig kan de jeugd tot 18 jaar ook
minder bezet met corona-patiënten weer beperkt gaan sporten, maar
en het aantal besmettingen gaat
dat betekent niet deze jongeren het
heel voorzichtig naar beneden.
makkelijk hebben. En daarmee hun
Dat is mooi en dat komt door u.
ouders ook niet. Of wellicht heeft u
DANK daarvoor.
een gehandicapt kind dat nu thuis is
Omdat de meesten van ons echt hun zonder dagbesteding of begeleiding,
best doen om zich aan de richtlijnen of dat in een instelling verblijft waar
te houden, krijgen we het virus lang- geen bezoek mag komen.
zaam onder controle. Maar het is nog Ook voor u zijn er mensen en orgaheel kwetsbaar. Als we het leven van nisaties die u kunt bellen. Waarmee
vroeger weer zouden oppakken, als
u uw zorgen kunt delen en die u mowe weer massaal naar buiten gaan,
gelijk op weg kunnen helpen om op
op bezoek gaan, gaan sporten, naar een fijnere manier om te gaan met
kantoor gaan, dan zijn we weer in
uw zorgen.
een heel snel tempo terug bij af. Dan Blijf er niet alleen mee rondlopen en
stijgen de overlijdenscijfers en liggen zoek hulp!
de bedden in onze ziekenhuizen
weer vol.
Maak u zich zorgen om iemand
anders?
Dus beste mensen, geniet van de
Heeft u het idee dat iemand in uw
kleine stapjes die we kunnen zetten omgeving zich niet redt en hulp noen houd je aan de richtlijnen!
dig heeft? Maakt u zich zorgen over
Corona blijft zeker ook de komende huiselijk geweld in uw omgeving,
maanden invloed uitoefenen op ons over mensen met psychische prodagelijks leven.
blemen, over mensen die onze taal
nog niet goed spreken en daarom de
Dat dat niet voor iedereen zo
richtlijnen niet goed begrijpen?
makkelijk is, begrijp ik heel goed
En dan denk ik niet alleen aan de
Bel en meld uw zorgen!
ondernemers en zzp’ers die het
Naast landelijke diensten bestaan
zwaar hebben en ook even niet aan
er in Altena ook verschillende lokade patiënten, thuis of in de
le hulporganisaties met wie u uw
ziekenhuizen.
zorgen kunt delen. Vindt u het lastig
om alleen uit te zoeken bij wie u
Nee dan denk ik aan u
terecht kunt? Bij gemeente Altena
U, die veel thuis bent, maar dat heel wijzen medewerkers van OnS Altena
erg lastig vindt. Misschien heeft u
u graag de weg naar degene die u het
het moeilijk omdat u (te) veel alleen beste kan helpen.
bent. U piekert wellicht, u maakt zich U staat er niet alleen voor!
zorgen over de toekomst, of over
de mensen die u nu niet kunt zien.
Egbert Lichtenberg
Misschien kan uw mantelzorger niet Burgemeester

gaan om te wandelen? Deze
oefeningen kunt u ook binnen doen:
Functioneel trainen: zitten en
opstaan
Ga op elk bankje dat u tegenkomt 5x
zitten en weer opstaan. Thuis kunt u
deze oefening een aantal keer
herhalen op de bank/stoel.
Week 6 - wandel mee!

Benen trainen
Loop 10 stappen met de ene voet
Het weer nodigt uit om lekker naar
op de stoep en de andere voet lager
buiten te gaan. En weet u dat dat
op de weg, draai vervolgens om (of
helemaal niet zo’n verkeerd idee is?
ga aan de andere kant van de weg
Op gepaste afstand en uit de drukte lopen) en zet 10 stappen met de anuiteraard! Even naar buiten, genieten dere voet op de stoep. Thuis kunt u
van de buitenlucht als u wandelt door op- en afstappen op de onderste tree
de natuur of door het dorp…
van de trap.
• verbetert u uw weerstand door de
ontspanning en het bewegen;
• kunt u weer helderder nadenken,
omdat het bloed weer beter door
het lichaam stroomt;
• krijgt u meer energie. Probeer maar
eens te gaan wandelen tijdens een
middagdipje. U heeft wat daadkracht nodig, maar het doet vaak
wonderen!
Wilt u van uw wandeling ook gelijk
een workout maken? Dan heb ik een
paar simpele tips voor u. Is het voor u
niet haalbaar om even naar buiten te

Coördinatie trainen
Zet 10 hele kleine stapjes en 10 grote
stappen. Herhaal dit 3x om en om.
Deze week gaan we ook aan de slag
met de buik- en rugspieren. Hartstikke belangrijk bij het wandelen,
want het draagt bij aan een goede
houding.
Wilt u alle workouts via mail krijgen?
Of heeft u andere vragen over bewegen in Altena? Neem dan gerust
contact op met Evelyne de Graaf:
e.degraaf@gemeentealtena.nl.

6. Buik en rug
Voer alle onderstaande oefeningen 12x achter elkaar uit, neem daarna 30
seconden tot 1 minuut rust. Dit is ronde 1. Maak in totaal minimaal 3 rondes.
Alle oefeningen kunnen ook zittend uitgevoerd worden. Zorg dat u een actieve
houding heeft: rechtop, buikspieren aangespannen en een mooie rechte rug.

Draaien

1.

Houd een gewicht (ﬂesje water) vast
met beide handen. Draai met het
bovenlichaam naar links en houd hierbij
de heupen stil. Draai weer terug naar
de beginpositie. Herhaal dit 12x naar
rechts en doe hetzelfde naar links.
Makkelijker: Zittend, leg beide handen
op 1 armleuning en draai weer terug.
Moeilijker: Zwaarder gewicht,
bijvoorbeeld een ﬂes wasmiddel.

Schuine buikspieren

2.

Neem in 1 hand een gewicht (ﬂesje
water). Breng het gewicht zo ver
mogelijk langs de zijkant van het been
omlaag en kom weer terug omhoog.
Herhaal dit 12x en wissel daarna om
van kant. Zorg dat de heupen de gehele
oefening niet bewegen.
Makkelijker: Zonder gewicht
Moeilijker: Zwaarder gewicht,
bijvoorbeeld een ﬂes wasmiddel.

Buik en rug

3.

Pak een boodschappentas en stop er
wat gewicht in (boeken of een dicht(!)
pak melk bijvoorbeeld).
Zak lichtjes door de benen, pak de
boodschappentas en ga rechtop staan.
Houd 5 tellen vast en zet weer neer.
Herhaal dit 12x en wissel daarna om
van kant. Blijf goed rechtop, niet naar
de andere kant hangen, maar laat die
buik en rugspieren maar werken!

T: 0183 - 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl
Meldpunt Crisiszorg: 0800 - 5099

Wat als de spanningen thuis oplopen?
We blijven deze periode zoveel mogelijk
thuis. In veel huishoudens gaat dit goed,
maar in sommige situaties lopen de
spanningen thuis op. Daarbij proberen we
je zoveel mogelijk te helpen.
DEEL (SAMEN) JE DAG IN, ZORG VOOR
REGELMAAT
Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om
dezelfde tijd naar bed. Eet, ontspan, beweeg en
werk op dezelfde tijdstippen. Maak goede
afspraken over wat wel en niet mag, en wie wat
doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe
het gaat, en of je wat voor iemand kan doen.
UIT JE GEVOELENS EN MAAK AFSPRAKEN
Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen
tekenen of hun gevoelens uitbeelden met
speelgoed. Laat spanning niet tot onveilige
situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn bij
wie jij, je partner en/of je kinderen terecht
kunnen als het uit de hand loopt.
BESPREEK SPANNINGEN EN RUZIES
Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je
zorgen over maakt. Bespreek oplossingen: Wat
maakt jou, je partner, en/of je kinderen weer
rustig?
NEEM EEN TIME-OUT
Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in
en uit. Neem afstand. Zoek een veilige plek. Ga
bijvoorbeeld buiten een stukje wandelen, als dat
kan en niemand thuis ziek is.
ZOEK STEUN OF HULP
OnS Altena is er voor al je vragen over
Jeugdhulp, Werk en inkomen, Voorzieningen en
ondersteuning. Samen kijken we waar je precies
behoefte aan hebt.

Medische zorgen
Coronavragen 0800 - 1351
Je eigen huisarts
GGDwestbrabant.nl
Jeugdgezondheidszorg 076 - 528 20 51
jouwggd.nl

Gezin en opvoeden
Je eigen hulpverlener
OnS Altena 0183 - 51 60 60
NJI.nl
ggdwestbrabant.nl/mijnkind

Crisis en verward gedrag
Directe nood: 112
Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
0800 - 5099
www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl
www.ggdwestbrabant.nl/professionals/
meldpunt-zorg-en-overlast
Denk je eraan om jezelf pijn te doen, of aan
zelfmoord? Bel 0900 - 0113 of chat met
vrijwilligers op 113.nl.

Huiselijk geweld
Kindertelefoon chat of bel 0800 - 0432
Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag
bereikbaar voor een luisterend oor en advies
over de situatie waarover jij je zorgen maakt.
Dit kan ook anoniem.
Kijk anders ook op: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Somberheid en angst
Kindertelefoon 0800 - 0432
Luisterlijn 0900 - 0767
Mindkorrelatie 0900 - 1450
Je hulpverlener
Jeugdconsulent OnS Altena 0183 - 51 60 60
Trema, maatschappelijk werk 0183 - 40 84 44
Farent, maatschappelijk werk 088 - 023 75 00

Ouderen
Pro Seniore 0416 - 69 84 86 of
info@st-welzijnproseniore.nl
ANBO via 0348 - 46 66 66 of chatten met
het Nationaal Ouderenfonds:
www.ouderenfonds.nl, Helpdesk Welkom Online
Het overzicht met de hierboven genoemde
organisaties is niet volledig. Kijk vooral ook
in je eigen kern naar de mooie initiatieven van
buurtbewoners waar je ook aan kunt
deelnemen.
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Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september:

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Terrassen
Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Aangepaste openingstijden

Maaien bermen buitengebied

Let op: de verruimde openingstijden gelden tot 1 juni:
Milieustation Werkendam
Beyerinckweg 12
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
10.00 tot 15.00 uur
Woensdag:
13.00 tot 16.00 uur
Gemeentehuis gesloten
Donderdag:
10.00 tot 15.00 uur
Het gemeentehuis is gesloten op
Vrijdag:		
10.00 tot 16.00 uur
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), Zaterdag:
08.30 tot 12.30 uur
vrijdag 22 mei en
maandag 1 juni (tweede
Milieustation Giessen
Pinksterdag).
Handelsstraat 4
Milieustations gesloten
De milieustations in Giessen en Werkendam zijn gesloten op donderdag
21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag
22 mei en maandag 1 juni (tweede
Pinksterdag).
Het milieustation in Hank is tijdelijk
gesloten.

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		
Zaterdag:

10.00 tot 15.00 uur
Gesloten
10.00 tot 16.00 uur
Gesloten
10.00 tot 16.00 uur
8.30 tot 12.30 uur

Komt u naar het milieustation?
Let op het volgende:
Inwoners van onze gemeente kunnen • Kom zoveel mogelijk alleen.
zowel in Giessen als in Werkendam
• Er mogen maximaal 4 auto’s
terecht om hun (particulier) afval te
tegelijk op het terrein.
brengen. Bedrijfsafval kan niet naar • Houd u ook op het milieustation
de milieustations gebracht worden.
aan de RIVM-richtlijnen. Dat wil
zeggen: 1,5 meter afstand.
• Volg de aanwijzingen van het
personeel op.
Bedankt voor uw medewerking!
Alleen samen krijgen we corona
onder controle.

Houd 1,5 meter
afstand, ook
onderweg.

De biodiversiteit in onze openbare
ruimte kan beter. We bekijken dan
ook voortdurend waar kansen zijn
om de biodiversiteit te bevorderen
en hoe we deze kansen het beste
kunnen benutten. Natuurlijk verliezen we daarbij andere belangen,
bijvoorbeeld die van de landbouw,
niet uit het oog. We zijn hierover in
gesprek met ZLTO, Agrarische
Natuur Vereniging Altena Biesbosch
en Altenanatuur.
Bij het maaien van de bermen in
het buitengebied hebben we het
maaien al aangepast waar dat
mogelijk is:
• In enkele brede bermen (zoals
Woudrichemseweg, Dijkgraaf den
Dekkerweg) laten we tijdens de
eerste maaironde één strook staan.
• De sloottaluds maaien we nog
maar één keer in plaats van twee
keer. Hierdoor krijgen flora en
fauna betere kansen.
• Rondom bomen en waar mogelijk
rondom verkeersobstakels maaien
we niet meer bij.
Om een betere biodiversiteit te
krijgen bevorderen we meer
ecologisch beheer en meer selectief
maaien
• Als er gemaaid wordt met een
klepelmaaier blijft het maaisel

liggen. Een nadeel hiervan is dat de
bodem verrijkt wordt waardoor de
begroeiing eenzijdiger wordt.
• Er zijn ook bermen waar ecologisch
beheer toegepast wordt door maaien en afvoeren van het maaisel. Het
maaisel blijft dan een kleine week
liggen zodat zaden kunnen rijpen.
Dit bevordert een bloemrijke berm.
Langs drukke wegen wordt het
maaisel direct opgezogen. Dit doen
we om het aantal verkeersbewegingen te beperken.
• Op een aantal plaatsen zaaien we
kruidenmengsels in.
Planning maaiwerkzaamheden
• In mei maaien we de zichthoeken
bij de kruispunten en onoverzichtelijke bochten. Dat zorgt voor overzicht voor het verkeer en dus voor
een betere verkeersveiligheid.
• In juni en in september maaien
we de zichthoeken opnieuw. De
bermen worden dan gedeeltelijk of
over de volledige breedte gemaaid.
Afhankelijk van het weer kan de
planning verschuiven.
Laat het maaien over aan de
gemeente
We zijn als gemeente bewust bezig
met het doorontwikkelen van het
maaien van de bermen in het buitengebied. Het is belangrijk dat we de
effecten goed kunnen beoordelen.
Het is dan ook niet de bedoeling dat
inwoners zelf de bermen vaker en/of
vroeger gaan maaien.

Verlichting fietsroute Parallelweg
tussen Giessen en Andel

Afgelopen maandag 11 mei is de
openbare verlichting van deze
fietsroute in gebruik genomen door
wethouder Roland van Vugt en
jongerenraadslid Carst Janszen.

Het verbeteren van de veiligheid van
fietsroutes is één van de speerpunten
van de jongerenraad. In het najaar
worden nog meer fietsroutes
verlicht.

Van de gemeenteraad
De raad vergadert door
De gemeenteraad vergadert tot
de zomer door zoals de afgelopen
weken. Dat wil zeggen op de dinsdagavond, met maximaal 7 raadsleden, 1,5 meter van elkaar en zonder
publiek. Raadsvoorstellen worden zo
veel mogelijk tijdens één vergadering
behandeld: beeldvorming, debat en
besluitvorming gebeuren op dezelfde avond. De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 26 mei.
Het politieke werk in Coronatijd
De actuele agenda vindt u op
Het werk gaat gewoon door voor
altena.raadsinformatie.nl.
de ChristenUnie-fractie in Altena.
We vergaderen nu online of met
Live volgen
U kunt de vergaderingen live volgen één raadslid als afvaardiging bij een
raadsvergadering op het gemeentevia de live stream op altena.raadsinforomatie.nl/live en Altena TV. Op huis. En dat is wennen. Je mist heel
veel van de (non) verbale communialtena.raadsinformatie.nl kunt u de
catie tussen mensen.
vergadering ook op een later
moment terugkijken.
Wat missen we dan het meeste? Dat
is per persoon verschillend maar een
Inspreken
Als inwoner kunt u online-inspreken aantal zaken komt bij iedereen terug.
tijdens vergaderingen, bijvoorbeeld Bezoeken van familie en vrienden,
die soms ook zorg nodig hebben.
via Skype of WhatsApp. U kunt dat
bespreken met een medewerker van Bijeenkomsten in de kerk, sportverenigingen en muziekrepetities. Maar
de griffie.
ook het contact binnen de fractie en
met andere politieke partijen, waarContact
mee we anders toch even tijdens een
Heeft u vragen over de gemeentevergadering punten kunnen
raad? Neemt u dan contact op met
de griffie. Dat kan via 0183 -51 61 00 afstemmen.
of via mail:
De politieke agenda is dun geworden
griffie@gemeentealtena.nl
omdat alleen urgente onderwerpen
behandeld worden. Het meeste
Meer weten over de
denkwerk besteden wij nu aan het
gemeenteraad?
zorgdossier. Zowel in de jeugdzorg
Kijk op:
als WMO moet het nodige gebeuren.
gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
Wat is daar verstandig en nodig om
op te pakken? Ook eenzaamheid
komt nog sterker naar voren door
Corona en ook zullen er meer
mensen een beroep doen op
minimabeleid. Dat vraagt om aanRaadslid in coronatijd
dacht. Net als oog voor de situatie
van lokale ondernemers en zzp-ers.
Hoe is het om in deze tijd invulling
te geven aan je rol als volksverteZolang de crisis duurt passen we
genwoordiger? Lees hieronder de
onze vergaderingen aan. Dat is soms
bijdrage van de fractie van Chrislastig, maar we hopen en bidden dit
tenUnie. Deze week plaatsen we op snel achter de rug is. Voor de inwotwitter en facebook een filmpje van
ners van Altena willen we oproepen:
deze fractie.
Help elkaar en Hou vol.
Namens fractie ChristenUnie,
Wijnand van der Hoeven, Hennie
Schermers, Anne Duizer en Marjan
van der Meij en onze burgerleden:
Wim Holster, Caroline van Tilburg,
Kees Nieuwenhuizen en
Arian Schouten.
De raadsleden van de ChristenUnie, zittend:
Hennie Schermers en Marjan van der Meij,
staand: Anne Duizer en
Wijnand van der Hoeven.

Volg ons ook op
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Collega’s gezocht!
den biedt. Bent u flexibel en vastberaden? Houdt u van uitdagende
situaties? Ontdek dan de gemeente
Altena als werkgever.
Dit zijn onze actuele vacatures:
• Financieel Adviseur
Medewerker bomenbeheer en onderhoud (European Tree Worker)
Wij zijn op zoek naar gedreven colle- • Administratief medewerker intega’s die samen met ons de schouders
grale vergunningverlening
willen zetten onder het opbouwen
• P&O stagiair(e) voor 32 uur per
van de gemeente Altena!
week
Wij zoeken talent dat zich thuis voelt
in deze veranderende omgeving die
voortdurend nieuwe mogelijkhe-

Meer informatie?
Kijk voor de volledige vacatures op
www.werkenbijgemeentealtena.nl

Bibliotheken in Altena vanaf 18 mei weer
deels open

De bibliotheken in Altena zijn druk
aan het werk om het uitlenen van
boeken en andere materialen weer
mogelijk te maken. Er wordt gewerkt
Locatie

maandag

Woudrichem
De Werf

18 mei,
25 mei, 1 juni
van 14-20 uur

Wijk en Aalburg

Nieuwendijk

dinsdag

aan looproutes en goede hygiëne
maatregelen. Zo krijgen alle bezoekers handschoenen en een winkelmandje. Het aantal bezoekers dat
weer naar binnen mag, is beperkt.
Voor iedere locatie wordt een eigen
plan gemaakt. Voor alle locaties geldt
dat de leestafel en werk- en studeerplekken gesloten blijven.
woensdag

donderdag
28 mei en
4 juni
van 9-13 uur

2 juni:
van 14-20 uur

5 juni
van 4-17 uur
20 mei, 27
mei, 3 juni
van 14-17 uur
22 mei,
29 mei, 5 juni
van 14-17 uur

Hank
Werkendam
Vlechtwerk

vrijdag

28 mei en 4 juni
van 15-17 uur

Officiële bekendmakingen
Extra openstelling mogelijk voor winkels
tijdens Hemelvaart en 2e Pinksterdag
Zeker ook voor winkeliers is de
coronacrisis een moeilijke tijd.
Mede in verband daarmee is het aan
alle winkeliers in de gemeente Altena
die dat willen, toegestaan om op
Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei)
en Tweede Pinksterdag (maandag
1 juni) hun winkel open te hebben.

Ontwerpvergunning Munnikenland 122
in Sleeuwijk
U kunt dit plan bekijken tot en met
donderdag 25 juni 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.
Het college maakt bekend dat deze
ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het
gaat om het brandveilig gebruik van
het activiteitencentrum op het perceel
Munnikenland 122 in Sleeuwijk.
Gevraagd is vergunning te verlenen
voor de volgende activiteiten:
• Brandveilig gebruik: brandveilig
gebruiken activiteitencentrum
Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag
15 mei 2020 tot en met donderdag
25 juni 2020.

U kunt tot en met donderdag 25 juni
2020 ook uw mening (zienswijze)
geven
Dit kan op 2 manieren:
1. U stuurt een brief naar het college
van burgemeester en wethouders,
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.
2. U geeft uw mening in een gesprek.
U belt met ing. E. Dirksen voor een
afspraak via 0183 – 51 65 02 of via
e.dirksen@gemeentealtena.nl.
Bezwaar maken tegen de definitieve
vergunning is alleen mogelijk als u ook
een reactie heeft ingebracht op de
ontwerp vergunning.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

• Andel: Hoofdgraaf 6, 4281 NP,
Romboutstoren restaureren
(OV20200296/5135517); ingekomen
op 01 mei 2020.
• Andel: Kerkstraat 18, 4281 LL,
dakopbouw op garage realiseren
(OV20200300/5138883); ingekomen
op 03 mei 2020.
• Dussen: Korn 4, 4271 BP, pedicure praktijk aan huis starten
(OV20200302/5134907); ingekomen
op 01 mei 2020.
• Giessen: Parallelweg 35, 4283 GR,
tuinhuisje plaatsen bij Jeu de Boules
vereniging (OV20200310/5147049);
ingekomen op 06 mei 2020.
• Nieuwendijk: Buitendijk 16,
4255 GV, buitengevel stuken
(OV20200303/5137643); ingekomen
op 02 mei 2020.
• Nieuwendijk: Dirkappel 14, 4255
JT, garage gedeeltelijk wijzigen in
woonruimte (OV20200307/5144595);
ingekomen op 06 mei 2020.
• Nieuwendijk: Snijderstraat 5,
4255 HS, in- en uitrit aanleggen
(OV20200311/5147803); ingekomen
7 mei 2020.

• Rijswijk: Nieuwstraat 6,
4284 VK, overkapping plaatsen
(OV20200298/5135757); ingekomen
op 01 mei 2020.
• Veen: Mussentiend 14,
4264 RS, bijgebouw realiseren
(OV20200301/5133943); ingekomen
op 01 mei 2020.
• Veen: Kievitsven ong. kavel 15
(E4600), nieuwe woning bouwen
(OV20200304/5142165); ingekomen
op 04 mei 2020.
• Veen: Kievitsven ong., (E4586)
kavel 21, tijdelijke woonunit
plaatsen (OV20200309/5146471);
ingekomen op 06 mei 2020.
• Waardhuizen: nabij Hoge
Oldersdijk 25 (G1575), in- en uitrit
wijzigen (OV20200306/5142809);
ingekomen op 05 mei 2020.
• Werkendam: Sleeuwijksedijk
62, 4251 XD, zwembad realiseren
(OV20200295/5133269); ingekomen
30 april 2020.
• Wijk en Aalburg: Grote Kerkstraat
ong. (F4542), woning bouwen
(OV20200299/5137483); ingekomen
op 02 mei 2020.
• Woudrichem: Meidoornhof 8,
4285 DJ, dakopbouw realiseren
(OV20200305/5142195); ingekomen
op 04 mei 2020.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Werkendam: Hulsenboschstraat
19, 4251 LR, bouwen nieuwe opslagloods (OV20200180/5023481);
verzonden op 7 mei 2020.
• Wijk en Aalburg: Parallelweg
4, 4261 GA, 3 vlaggenmasten
plaatsen (OV20200268/5109095);
verzonden op 6 mei 2020. 
• Babyloniënbroek, Broeksestraat
66c-1, 4269 VD, realiseren tijdelijke
woonunit (OV20200250/5090979);
verzonden op 7 mei 2020.
• Babyloniënbroek, Broeksestraat
66c, 4269 VD, realiseren nieuwe
woning (OV20200236/5042553);
verzonden op 7 mei 2020.
• Dussen: Schalkenwerf 44,
4271 XT, vrijstaande woning
bouwen (OV20200293/5128847);
verzonden op 6 mei 2020.
• Eethen: Raadhuisstraat 21b,
4266 EA, woning bouwen en uitrit
aanleggen (OV20200207/4795901);
verzonden op 6 mei 2020.
• Rijswijk: De Hoepelmaker 19,
4284 VX, aanpassen dakconstructie en plaatsen dakkapel
(OV20190874/4833697); verzonden
op 7 mei 2020.
• Rijswijk: Kruisstraat 31, 4284 EB,
kunstwerk plaatsen (OV20200269);
verzonden op 6 mei 2020.
• Sleeuwijk: Kerkeinde 13,
4254 LC, realiseren berging
(OV20200048/4905197); verzonden
op 8 mei 2020.
• Sleeuwijk: Rijksstraatweg 172,
4254 XK, schoonheidssalon aan
huis vestigen (OV20200278/
5088307); verzonden op 6 mei 2020.
• Sleeuwijk: Traverse 6, 4254 VH,
bouwen woning en uitrit aanleggen
(OV20200231/5075113); verzonden
op 7 mei 2020.
• Werkendam: Heuveltje 7,
4251 AE, bedrijf aan huis realiseren
(OV20200222/5067247); verzonden
op 6 mei 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.

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

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

