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Beste mensen, inwoners van Altena,
Wat hebben we een bijzondere tijd
achter de rug. Wat begon met een
melding op zaterdagavond 29 februari
over een coronapatiënte uit Altena,
groeide uit tot een periode van ruim 4
maanden waarin Nederland in de ban
was van een virus. En die tijd is nog niet
voorbij. Ook bij ons heeft het virus zijn
sporen achtergelaten. In Altena zijn
11 mensen overleden en 32 inwoners
hebben in het ziekenhuis gelegen. En
dat zijn dan alleen de geregistreerde
coronaslachtoffers. In werkelijkheid
gaat het om meer mensen, maar lang
niet iedere patiënt is getest op het
virus. Tegelijkertijd waren er ook men
sen besmet die geen klachten hebben
gehad. Waarom zijn de verschillen zo
groot? Waarom wordt de een ernstig
ziek of erger en heeft de ander nergens
last van. We weten het niet.
Als er iets is dat het virus ons heeft ge
leerd dan is het wel dat wij mensen het
niet altijd voor het zeggen hebben. Dat
denken we vaak wel, maar in sommige
situaties is dat niet zo. We zijn overval
len door corona, het heeft onze levens
beïnvloed en in de war gestuurd.
Het virus bleek in staat ons hele sociale
leven, waar wij samen zo veel waar
de aan hechten, op de kop te zetten.
Zomaar van de een op de andere dag
mochten we bijna niet meer naar bui
ten, niet meer op bezoek bij onze dier
baren, niet meer zorgen voor de men
sen die juist onze zorg zo hard nodig
hebben. Wie had dat ooit gedacht? Het
virus heeft ons een les in nederigheid
gegeven.
In de moeilijkste tijden ontstaan de
mooiste dingen.
Ook bij ons. In een periode die we
eigenlijk niet goed kunnen bevatten
en ook niet goed kunnen overzien,
ontstaan zomaar spontaan allerlei initi
atieven om elkaar te helpen.
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Onze veerkracht houdt ons overeind.
Samen hebben we in Altena laten zien
dat wij een crisis aankunnen. Nee, het
was en is niet makkelijk. Niet voor de
ondernemers die alle zeilen bij moeten
zetten om te overleven, niet voor de
mensen in het onderwijs die er toch
voor moeten zorgen dat hun leerlin
gen in beeld bleven en lessen konden
volgen, niet voor de vele vrijwilligers
die zich inzetten voor hun culturele
of sportvereniging en proberen hun
organisatie overeind te houden. Niet
voor de jongeren die even niet echt
jong kunnen zijn en die hun toekomst
perspectieven zien veranderen. Niet
voor de ouderen die alleen van achter
een raam naar hun familie mochten
zwaaien. En wat te denken van die
inwoners die niet kunnen snappen wat
er gebeurt maar die de gevolgen wel
aan den lijve ondervinden.
En toch ben ik ervan overtuigd dat het
ons gaat lukken om deze periode af te
sluiten. Nog niet nu, zover zijn we nog
niet. Maar we zijn op de goede weg.
We komen er wel.
De huidige versoepelingen hebben we
samen verdiend. Ik ben ervan over
tuigd dat u, dat wij in Altena in staat
zijn om verstandig om te gaan met de
maatregelen die nu nodig zijn om te
voorkomen dat er een nieuwe uitbraak
komt.

De boodschappen die we ineens voor
elkaar gingen doen, de soep of de
bloemetjes die uitgedeeld werden
door vrijwilligers, de muzikanten die
tal van optredens verzorgden bij ver
pleeghuizen en zo kan ik nog wel even
doorgaan. Ze waren er zomaar, ineens.
Daar kunnen wij alleen maar dankbaar Ik heb alle vertrouwen in u. Samen
gaat het ons lukken om dit virus buiten
voor zijn.
onze deuren te houden.
Ook op professioneel gebied was de
Ik wens u, mede namens het hele ge
inzet enorm.
Wat is er hard gewerkt. Natuurlijk in de meentebestuur van Altena, een mooie
zorg, waar artsen, verpleegkundigen, zomer toe. Ook met inachtneming van
de huidige richtlijnen kunnen we sa
verzorgenden en alle anderen zich
men genieten van wat meer vrije tijd,
enorm hebben ingezet, vele diensten
van de zonneschijn en van elkaar.
hebben gedraaid, met het risico om
zelf ook besmet te raken. Maar ook de
Egbert Lichtenberg
mensen in de schoonmaakbranche, de
Burgemeester
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Dijkgraaf den Dekkerweg 4 avonden/
nachten dicht
Maandag 13 tot en met donderdag 16
juli is de Dijkgraaf den Dekkerweg bij
Werkendam dicht tussen 19.00 uur ’s
avonds en 05.30 uur ’s ochtends. Het
gaat om het gedeelte tussen de roton
de en het viaduct A27. We vervangen
die nachten het asfalt.

politieagenten, de brandweerlieden,
de leerkrachten en wat te denken van
alle medewerkers van de GGD, ook
zij hebben bergen werk verzet om
anderen te helpen. En zij niet alleen,
vele vele met hen. Hartverwarmend,
bewonderenswaardig en oh zo
belangrijk.

8 juli 2020

Omleiding
Omrijden kan tijdens de afsluiting op
de volgende manieren:
Vanuit Werkendam:
• Via de Bandijk, Sasdijk, Sleeuwijkse
dijk, Kerkeinde, Deltaweg, Transvaal
• Via de Biesbosch (Grotewaardweg)
Naar Werkendam:
Vanaf Gorinchem over de A27: neem
afslag Nieuwendijk onder viaduct door,
A27 op, afslag Werkendam, naar Trans
vaal Sleeuwijk, Deltaweg, Kerkeinde,

Sleeuwijksedijk, Sasdijk, Bandijk.
Openbaar vervoer
Tijdens de afsluiting rijden ook de
lijnbussen 120 en 121 om. De dienst
regeling verandert niet. Houd voor de
zekerheid de informatie hierover van
Arriva in de gaten. De interliners 400
en 401 rijden de normale dienstrege
ling.
Fietsers
Fietsers over de Zandsteeg kunnen de
Dijkgraaf den Dekkerweg niet overste
ken.
De hulpdiensten zijn op de hoogte en
rijden een andere route.
Kijk voor meer informatie op
www.gemeentealtena.nl/
werkzaamheden

Papiercontainers
Kleine container aanvragen kan tot 11 juli
container dan de standaard 240 liter?
Geef dit dan voor vrijdag 11 juli door
via www.gemeentealtena.nl/
oudpapier. Of bel met de
containerservice: 0800 - 400 20 50.

Vorige week heeft u een brief ont
vangen over de papiercontainer.
Huishoudens die nog geen papier
container hadden krijgen er een. Al
wel een papiercontainer? Dan is er
nu de mogelijkheid om die te ruilen
tegen een kleinere.
Alle informatie vindt u in de brief en
op www.gemeentealtena.nl/
oudpapier
Geef voor 11 juli aan als u een
kleine container wilt
Wilt u liever een kleinere papier

Moet ik betalen voor de
papiercontainer?
Nee, u hoeft niet te betalen voor de
papiercontainer. De organisaties die
het oud papier in uw kern ophalen,
ontvangen daarvoor een vergoeding.
Ik woon in een appartement
Via uw VVE of woningstichting
ontvangt u meer informatie over hoe
oud papier bij u wordt ingezameld.
Ik woon in de vesting Woudrichem
Sommige adressen in vesting van
Woudrichem hebben geen plek voor
een papiercontainer. We zijn met
(vertegenwoordigers van) inwoners
van de vesting in gesprek over een
goede oplossing.

Wegwerkzaamheden
13 juli – 6 september verkeershinder
door aanleg rotonde Andel – Giessen en
onderhoud Wilhelminasluis
Wilhelminasluis. Er wordt door Rijkswaterstaat een omleiding ingesteld.
Het openbaar vervoer, fietsers en
hulpdiensten kunnen in deze periode
de sluis over via de parallelrijbaan.

13 juli tot en met 23 augustus afslui
ting deel Hoge Maasdijk Andel en
deel Maasdijk Giessen
Tijdens deze periode is de Hoge Maasdijk vanaf het kruispunt met de N322
tot de afslag naar de Huiswerf afgesloten. Ook is de Maasdijk in Giessen
vanaf het kruispunt met de N322 tot de
afslag naar de Randweg afgesloten. Er
wordt in deze tijd gewerkt aan de aansluitingen van de nieuwe rotonde naar
de gemeentelijke wegen. Doorgaand
verkeer over de N322 kan tijdens deze
periode gebruik blijven maken van
deze weg.

Aanpassing busroutes
Van 13 juli tot en met 29 augustus
vervallen in overleg met de dorpsraad
van Andel en Arriva de bushaltes in
Andel. Hierdoor hoeven bussen geen
alternatieve route door Andel te rijden
en wordt overlast voor omwonenden
zoveel mogelijk beperkt. Er is een
tijdelijke bushalte bij voetbalclub
Sparta ’30 voor alle lijnen die nu door
Andel rijden. De bussen gebruiken het
parkeerterrein om terug te keren naar
hun route over de Parallelweg richting
Giessen of de Middenweg richting
Veen.

24 augustus tot en met 29 augustus
afsluiting N322 tussen Giessen en
Wilhelminasluis
Aansluitend wordt de rotonde verder
aangelegd. Naast het deel Hoge Maasdijk in Andel en Maasdijk in Giessen is
de N322 vanaf de huidige rotonde bij
Giessen tot en met de Wilhelminasluis
in deze periode afgesloten. Gelijktijdig
met de aanleg van de rotonde voert
Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de

Contact
Voor meer informatie of bij vragen
neemt u contact op met Marie-José
Smit (projectleider) via telefoonnummer 0183 - 51 67 32 (bereikbaar op
dinsdag tot en met vrijdag).

N322 blijft dicht voor onderhoud
aan de Wilhelminasluis tot en met 6
september
Na de oplevering van de rotonde blijft
de N322 tussen de nieuwe rotonde
en de Wilhelminasluis nog een week
dicht vanwege werkzaamheden door
Rijkswaterstaat.

Online inspreken bij de gemeenteraad
Welke vorm past bij u?
Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering. Wilt u inspreken? Neem
dan contact op met de griﬃe:
0183 - 51 61 00
griﬃe@gemeentealtena.nl
U kunt ook een WhatsApp sturen naar 06 - 22 15 60 88.

Bent u bekend met het
programma Microsoft Teams,
Skype, Zoom of Facetime?

U kunt via een van deze
programma’s vanuit huis live
inspreken bij de
gemeenteraadsvergadering.
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U kunt een ﬁlmpje
opnemen en dat insturen
als inspraakreactie.

Hoe kijkt u aan tegen zonne-energie,
bijvoorbeeld op uw dak of veld?
Wat verwacht u van de overheid als
het gaat om energie besparen?
Op welke manier wilt u meedenken
over de thema’s rond de RES?
Het onderzoek loopt tot en met 31
augustus. Praat mee over windenergie, zonne-energie en de toekomst
van de regio West-Brabant en ga
naar www.hetpon.nl/RES-west.

>

>

Hoe denkt u over de energie
transitie?
Daarom zijn we benieuwd hoe u
als inwoner denkt over de energietransitie. U kunt meedoen aan de
internetconsultatie van Energieregio
West-Brabant. Uw input is belangrijk
en nemen we mee in de RES 1.0.
In de internetconsultatie zijn er vragen rondom de energietransitie als:

De raad vergadert donderdag 9 juli
voor de laatste keer voor het zomerreces. Het wordt een lange zit; de
raadsleden schuiven aan vanaf 14.30
uur. Vanwege de coronamaatregelen
vergadert de raad nog niet voltallig,
maar inmiddels wel met 17 leden en
weer in de grote raadzaal.
eindtijd is 22.30 uur.
De actuele agenda en bijbehorende
Op de agenda van 9 juli (onder
stukken van de vergadering vindt u
voorbehoud):
op altena.raadsinformatie.nl.
• Visie openbaar vervoer
• Altena klimaatagenda
De vergadering is zonder publiek
• Bestemmingsplan Nieuwstraat 25, maar wel live te volgen via
Rijswijk (Bron)
altena.raadsinformatie.nl/live en
• Nieuwbouw Basisschool De Regen- AltenaTV.
boog Nieuwendijk
• Regionaal beleidskader jeugd
Online inspreken
De vergadering begint om 14.30 uur Bij een aantal onderwerpen kunt u
(en niet om 14.00 uur zoals we eerder inspreken. Dat kan online. Hieronder
hebben aangegeven). Er is een pauze ziet u hoe dat werkt.
tussen 18.00 en 19.00 uur. Verwachte

>

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt en
mede gefinancierd door de provincie Noord- Brabant.

Geef uw mening over wind- en
zonne-energie
Gemeente Altena werkt in de energieregio West-Brabant mee aan de
Regionale Energiestrategie (RES).
Daarin staat hoe we als regio de komende tijd duurzame energie gaan
opwekken. Het concept van de RES
is pas openbaar gemaakt. Nu gaan
we door met schrijven aan het vervolg, de RES 1.0, waarin de plannen
verder uitgewerkt worden.

9 juli: Laatste raadsvergadering
voor de zomer

>

Deze zomer wordt er door de provincie Noord-Brabant en de gemeente
Altena een rotonde aangelegd op de
N322 ter hoogte van de Hoge Maasdijk
in Andel en de Maasdijk in Giessen. Dit
wordt gedaan om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te vergroten. Ook
krijgt een deel van de Hoge Maasdijk in
Andel een nieuwe laag asfalt. Om extra
overlast te beperken zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig
met werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert aan de Wilhelminasluis
in Andel.

Van de gemeenteraad

U kunt een e-mail of
WhatsApp sturen met de
tekst van uw inspraakreactie.

Namen openbare ruimte
Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe
straten, wijken of (sport)parken aan
hun naam komen? De namen van
plekken of gebouwen in de openbare
ruimte zijn een besluit van het college
van burgemeester en wethouders van
de gemeente. In Altena worden zij vanaf nu geadviseerd door de Commissie
naamgeving openbare ruimte. Naast
de gemeente maken Erfgoed Altena
en Cultuurraad Altena deel uit van deze
commissie.

namens inwoners vertegenwoordigers
van Erfgoed Altena en Cultuurraad
Altena. De commissie onderzoekt
welke naamgeving het meest passend
is en legt deze voor aan het college. Er
zijn regels vastgelegd waaraan namen
moeten voldoen.

Ideeën van inwoners zijn welkom
Erfgoed Altena en Cultuurraad
Voor het bedenken van namen raadDe voormalige gemeenten Aalburg,
pleegt de commissie hun achterban
Werkendam en Woudrichem hadvoor kennis van de kern waar het om
den hun eigen manier om namen
gaat. Ook ideeën vananuit inwoners,
voor nieuwe straten en gebouwen te
bedrijven, dorpsraden, verenigingen
bedenken. Met het instellen van een
of ontwikkelaars neemt de commissie
Commissie naamgeving is hier eenheid mee in de totstandkoming van het
in gekomen. In de commissie zitten
advies.

Bijeenkomsten ‘ De Hoofdzaak’ in
Wijkestein
Vanwege het corona-virus kunnen de
bijeenkomsten voor mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten nog niet doorgaan.
Heeft u vragen of heeft u behoefte aan
een gesprek? Neem dan gerust contact
op met één van onderstaande werkgroepleden van ‘ De Hoofdzaak’.

Marjon Vos
06 – 10 57 67 54

Grieteke Poorter
06 – 13 26 23 92
grieteke.poorter@thebe.nl

Heleen van der Hulst
06 – 30 27 98 52

marjonvos@buurtzorgnederland.com

heleenvanderhulst@
st-welzijnproseniore.nl

Officiële bekendmakingen
Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
• Nieuwendijk: Zandsteeg 70,
4255 SJ, wijziging van een dakkapel
(OV20200330/5169065); verzonden
op 2 juli 2020.

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

Het college maakt bekend dat het
volgende ontwerp bestemmingsplan
ter inzage ligt. Het gaat om:
• Bestemmingsplan Kern Dussen; Van der Dussenlaan 28-30
(NL.IMRO.1959.DusBP032vdDusl2830-ON01) Dit plan maakt het
mogelijk dat er 14 woningen gebouwd kunnen worden aan de Van
der Dussenlaan 28-30 in Dussen.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
De plannen liggen ter inzage vanaf
donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2020.

U kunt de documenten bekijken tot
en met 19 augustus 2020
Dat kan op 2 manieren:
1. U maakt een afspraak om de
documenten te bekijken op het
gemeentehuis, Sportlaan 170 in
Almkerk. U kunt een afspraak
maken via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt de documenten digitaal
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt tot en met 19 augustus 2020
ook uw zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG
Almkerk, met uw zienswijze.
2. U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt hiervoor met
mevrouw N. de Keijzer via
0183 – 51 68 09. Bij haar afwezigheid neemt u contact op met de
heer K. Bikker via 0183 – 51 67 26.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

Trudie Mosselman
06 – 51 93 491
t.mosselman@maaswaarden.nl

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.

Ontwerp bestemmingsplan “Kern
Dussen: Van der Dussenlaan 28-30”

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.

• Almkerk: Uppelse Hoek 25,
4286 EM, tijdelijk een tuinhuis
plaatsen (OV20200429/5274885);
ingekomen op 26 juni 2020.
• Dussen: Binnen ong., tijdelijke
woonunit plaatsen (OV20200428/
5273923); ingekomen op 26 juni
2020.
• Nieuwendijk: Kildijk 45, 4255 TB,
7 levensloopbestendige woningen
(O120200437/5285197); ingekomen
op 1 juli 2020.
• Veen: Veensesteeg 21, 4264 KG, gebruiksvergunning uitbreiden van Citymotel met 10 hotelkamers in voormalige zonnestudio (UV20200439/
5286887); ingekomen op 1 juli 2020.
• Veen: naast Wielstraat 5,
4264 AT, woning bouwen met
bijmassa en een tijdelijke woonunit
plaatsen (OV20200427/5273045);
ingekomen op 25 juni 2020.
• Werkendam: Biesboschhaven
Zuid 30a, 4251 NN, inrichting
veranderen (UV20200434/5279403);
ingekomen op 29 juni 2020.
• Werkendam: Bruningsstraat 24,
4251 LA, staalconstructiehal oprichten (OV20200430/ 5274647); ingekomen op 26 juni 2020.

• Wijk en Aalburg: tegenover Wijksestraat 18 (perceel F205), inrit
aanleggen (OV20200432/5275669);
ingekomen op 29 juni 2020.
• Woudrichem: Burg. van der
Lelystraat 65, 4285 BJ, dakkapel
plaatsen aan de voorgevel van de
woning (OV20200435/5280645);
ingekomen op 29 juni 2020.
• Woudrichem: Jan Spieringweg 17,
4285 WN, plaatsen zonnepanelen in
de tuin, (OV20200431/5276013); ingekomen op 26 juni 2020.
• Woudrichem: Molenstraat 35,
4285 AA, het voegwerk repareren
(OV20200433/5278849); ingekomen
op 29 juni 2020.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Heeft u de gratis
AfvalAltena app
al gedownload?

Kennisgeving omgevingsvisie en
milieueffectrapportage (plan-m.e.r.)
Altena
Burgemeester en wethouders van
Altena maken bekend dat zij het
voornemen hebben een planmilieueffectrapport (plan-MER) en
omgevingsvisie voor haar grondgebied voor te bereiden en gezamenlijk
vast te stellen. In de periode van de
tweede helft van september 2020
krijgt een ieder zes weken lang de
gelegenheid zienswijzen over dit
voornemen in te dienen.
Aanleiding en doel
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (volgens
de huidige planning met ingang van
1 januari 2022) heeft de gemeente
Altena een ontwerp-Omgevingsvisie
voor haar grondgebied vastgesteld.
De ontwerp-Omgevingsvisie bevat
richtinggevende en kaderstellende
uitspraken over de ontwikkeling van
de gemeente. Deze kaderstellende
uitspraken bevatten m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteiten. Op grond van artikel 7.2
lid 2 van de Wet milieubeheer betekent dit dat de vaststelling van de
omgevingsvisie plan-m.e.r.-plichtig
is. Ook de mogelijke noodzaak om
een passende beoordeling op grond
van de Wet natuurbescherming uit te
voeren, kan aanleiding zijn voor een
plan-m.e.r. (artikel 7.2.a van de Wet
milieubeheer).
Het doel van plan-m.e.r. is het milieu
een volwaardige plaats te geven in de
(besluitvorming over de) omgevingsvisie.

worden gedaan, inclusief de bekendmaking van de wijze waarop en de
termijnen waarbinnen zienswijzen
kunnen worden ingediend.
De stukken die hierop betrekking
hebben zullen tijdig openbaar worden gemaakt en digitaal beschikbaar
gesteld via de gemeentelijke website
www.gemeentealtena.nl.

Vervolg
Na afloop van de periode van zes
weken worden alle zienswijzen en
adviezen verwerkt in een Nota van
Zienswijzen. Daarin staat hoe uw reactie wordt meegenomen in het planMER. Indien significante effecten op
Natura2000 niet op voorhand kunnen
worden uitgesloten, omvat het planMER ook een passende beoordeling
op grond van de Wet natuurbescherming. Het plan-MER vormt de milieuverantwoording van de keuzes die in
de omgevingsvisie worden gemaakt.
Het plan-MER wordt te zijner tijd
tegelijk met de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. U krijgt dan
opnieuw de gelegenheid om uw
zienswijze in te dienen, maar dan over
de ontwerp-omgevingsvisie en het
plan-MER. Op dat moment zal ook
Zienswijze
een toetsing van het plan-MER door
De milieueffectrapportage zal tegelijk de onafhankelijke Commissie voor de
met de ontwerp-Omgevingsvisie ter
milieueffectrapportage plaatsvinden.
inzage worden gelegd om gelegenheid te geven zienswijzen naar voren Meer informatie
te brengen. Volgens de huidige plan- Voor inlichtingen over de procedure
ning zal de ter inzage legging vanaf
kunt u contact opnemen met de proseptember plaatsvinden. Hiervan zal grammamanager Omgevingswet via
te zijner tijd afzonderlijke mededeling 0183 – 51 61 00.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Dussen: Groot-Zuideveld 4,
4271 CC, wand doorbreken van 3
meter in de woning (OV20200374/
5222727); verzonden op 2 juli 2020.
• Giessen: Parallelweg 35,
4283 GR, tuinhuisje plaatsen
bij Jeu de Boules vereniging
(OV20200310/5147049); verzonden
op 2 juli 2020.
• Nieuwendijk: Buitendijk 56,
4255 GV, dakopbouw realiseren
(OV20200235); verzonden op 1 juli
2020.
• Sleeuwijk: Munnikenland 122,
4254 EL, brandveilig gebruik
(UV20200264/5105855); verzonden
op 1 juli 2020.
• Sleeuwijk: Transvaal 42d,
4254 BC, bijgebouw realiseren
(OV20200271/5021289); verzonden
op 1 juli 2020.
• Veen: Groeneweg 1B, 4264 RN,
zonwering plaatsen (OV20200393/
5240883); verzonden op 2 juli 2020.
• Veen: Witboomstraat 6, 4264 RW,
dakkapel plaatsen (OV20200405/
5252955); verzonden op 2 juli 2020.
• Wijk en Aalburg: Engelsestoof 13,
4261 RA, uiterlijk van de woning
transformeren (OV20200348/
5184689); verzonden op 1 juli 2020.
• Wijk en Aalburg: Kortestraat 31,
4261 AA, bouwen schuur
(OV20200379/5227569); verzonden
op 1 juli 2020

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
U kunt binnen 6 weken bezwaar
De 6 weken gaan in na de verzendmaken als u belanghebbende bent datum van het besluit. U kunt de
U bent belanghebbende als het bevergunningen bekijken in het gesluit invloed heeft op uw situatie. U
meentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET
kunt dan schriftelijk bezwaar maken. Almkerk. Maak hiervoor eerst een
U moet dit doen binnen 6 weken na
afspraak via 0183 - 51 61 00.

Vaststelling Beleidsnota Snippergroen
gemeente Altena 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft
op 30 juni 2020 vastgesteld:
• Beleidsnota Snippergroen
gemeente Altena 2020
Dit besluit treedt in werking op
1 augustus 2020.

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

De verordening is elektronisch bekendgemaakt via een digitaal gemeenteblad van de gemeente Altena. U vindt
de officiële
bekendmakingen op
zoek.officielebekendmakingen.nl/
(Gemeenteblad, Altena).
De bekendmakingen zijn ook te
vinden via www.overheid.nl of op de

gemeentelijke website
www.gemeentealtena.nl.
U kunt bovengenoemd besluit vanaf vandaag ook gratis inzien in het
gemeentehuis. Maak hiervoor een
afspraak via telefoonnummer
0183 - 51 61 00. Iedereen kan op
verzoek tegen betaling een afschrift
verkrijgen van een besluit.

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

