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Cijfers in Altena blijven ook hoog
kennen, is de kans op besmetting
binnen het gezin dus groter dan
gemiddeld.

Premier Mark Rutte gaf in zijn toespraak een duidelijke boodschap af:
het aantal mensen dat positief wordt
getest is veel te hoog. De cijfers
blijven stijgen, de druk op de zorg
neemt toe. En dus is het noodzakelijk dat Nederland vijf weken lang in
een strenge lockdown gaat, we gaan
als het ware op slot.
Wat dat precies inhoudt, ziet u in het
overzicht op de volgende pagina.
Ook bij ons in Altena kennen we (te)
veel besmettingen. Ik heb de GGD
gevraagd daar specifiek onderzoek
naar te doen. Waarom zijn de cijfers
in Altena zo hoog?
Het blijkt dat daar niet één enkele
reden voor is aan te wijzen, het is
een optelsom van meerdere factoren. Ook de huisartsen delen de visie
van de GGD.
Welke factoren zijn dat dan?
Ik noem u er een paar:
De meeste besmettingen blijven
plaatsvinden in de thuissituatie. Omdat wij relatief veel grotere gezinnen

Openingstijden gemeentehuis rond
feestdagen
Openingstijden

We zijn een sociale gemeente. We
hebben aandacht voor elkaar. We
kennen warme familiebanden. Maar
in deze tijd is deze sociale inborst
een risico. Ja zeker, we moeten er
zijn voor elkaar. Dat willen we ook.
Maar dat moeten we nu wel anders
doen dan anders. We kunnen niet
meer bij elkaar op bezoek. ‘Even
binnenlopen’ moet ‘even bellen’
worden, of zwaaien of beeldbellen.

Donderdag 24 december

08.30 – 13.00 uur

Vrijdag 25 december

gesloten

Maandag 28 december

08.30 – 17.00 uur

Dinsdag 29 december

08.30 – 20.00 uur

Woensdag 30 december

8.30 – 17.00 uur

Donderdag 31 december

8.30 – 13.00 uur

We kennen ook een sterk
arbeidsethos. Als we ziek zijn, blijven
we niet zomaar thuis. Maar dat is
precies wat we nu wel moeten doen.
Ook bij lichte klachten moeten we
thuisblijven en onszelf laten testen.

Vrijdag 1 januari

gesloten

Maandag 4 januari

10.30 – 17.00 uur

Maakt u een afspraak voordat u langskomt? Dit kan via www.gemeentealtena.nl/afspraak-maken

We hebben ook veel verpleeghuizen
in onze gemeente. En juist daar
loopt het aantal getroffen
mensen op.

Is er een calamiteit? Of heeft u een dringende vraag buiten openingstijden?
Bel dan naar 0183 - 51 61 00. U hoort dan hoe u in contact kunt komen met
één van onze medewerkers.

Kortom beste mensen, die hoeveelheid besmettingen, daar moeten we
samen aan werken. Als we allemaal
ons eigen steentje bijdragen, heb ik
er alle vertrouwen in dat ook in
Altena steeds minder mensen
positief getest worden.

Nieuwe dienstregeling in Arriva, Bravoflex
alternatief vervoer op zaterdag

Egbert Lichtenberg
Burgemeester Altena

het stembureau ontvangt u een vergoeding van €12,50 per uur. Hierover
betaalt u belasting.

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De
gemeente Altena zoekt stembureauleden en tellers om de verkiezingen
in goede banen te leiden. Door de
coronamaatregelen zijn er meer
mensen op het stembureau nodig.
Mogelijk zijn stembureaus ook
meerdere dagen open dan alleen
op 17 maart. Iedereen van 18 jaar of
ouder kan zich aanmelden als lid van
het stembureau. Voor het werken op
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Datum

Meld u aan als stembureaulid

We zoeken stembureauleden voor
de Tweede Kamerverkiezingen op
17 maart 2021

16 december 2020

Aanmelden
Aanmelden als stembureaulid of
teller kan door een e-mail te
sturen naar
verkiezingen@gemeentealtena.nl of
te bellen met één van onderstaande
contactpersonen.
Meer informatie
Meer informatie over het werken op
een stembureau leest u
www.gemeentealtena.nl/
verkiezingen.
Mail of bel als u vragen heeft
U kunt contact opnemen met Tineke
de Jong of Betty Biesheuvel via
verkiezingen@gemeentealtena.nl of
via het algemene telefoonnummer
van de gemeente Altena:
0183 - 51 61 00.

Vanaf 3 januari 2021 rijdt Arriva volgens de nieuwe dienstregeling. Ook
in Altena hebben diverse buslijnen
gewijzigde vertrektijden. Sommige
bussen rijden minder vaak. Dit is
vooral het gevolg van de coronacrisis
met de lagere aantallen reizigers.
Kijk voor wijzigingen en actuele
vertrektijden op www.arriva.nl.
Onder andere op zaterdag zijn er
ingrijpende maatregelen genomen
en rijden sommige lijnen niet meer.
Bravoflex alternatief vervoer op
zaterdag
In de nieuwe dienstregeling van
Arriva vervallen op zaterdag lijn

120 en 121. Op aandringen van de
gemeente Altena komt er een alternatief in de vorm van Bravoflex. Dit
is een flexibele vorm van openbaar
vervoer. Reizigers kunnen dit vervoer zelf boeken. Bravoflex rijdt van
een bushalte naar de knooppunten
Sleeuwijk Tol en Kromme Nol. Ook
brengt Bravoflex reizigers naar de
opstapplaatsen van de veren richting
Gorinchem in Sleeuwijk,
Werkendam, Woudrichem. Kijk voor
meer informatie hierover op
www.bravo.info/bravoflex.
De gemeente Altena heeft bij de
provincie aangedrongen op een aanpassing van de prijs voor reizigers en
een ruimere reikwijdte van Bravoflex
zodat er ook met Bravoflex naar
Gorinchem gereisd kan worden. Het
is nog niet duidelijk of de provincie
aanpassingen doet. Voor actuele
informatie bekijkt u de website
www.bravo.info/bravoflex.

Volg ons ook op
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Van de
gemeenteraad

Afval rond feestdagen
Bij feestdagen wordt uw afval op
andere dagen opgehaald. Check
www.mijnafvalwijzer.nl of de
AfvalAltena-app.
Milieuparkjes bij feestdagen
Rond de feestdagen worden de verzamelcontainers in de milieuparkjes,
zoals de containers voor blik, glas,
textiel en luiers op andere tijdstippen geleegd. Houd hier rekening
mee door uw afval bijvoorbeeld pas
na 1 januari naar het milieuparkje te
brengen.

Wordt u niet gebeld, maar wilt u
wel uw verhaal kwijt aan de raad?
Mail dan naar: griffie@gemeentealtena.nl Of stuur een bericht via
whatsapp: 06 – 22 15 60 88.

Belactie gemeenteraad: Hoe gaat
het met u in coronatijd?
raken. Tips om zwerfafval te voorkomen:
• Zet het afval nooit naast de bak
• Breng uw afval pas na de feestdagen naar het milieuparkje
• Afvalbak vol? Neem uw afval mee
terug.
Rond de jaarwisseling zijn
containers dicht

Voorkom zwerfafval, afval ín de
bak, niet ernaast
Rond de feestdagen wordt er veel
glas en overig afval naar de milieuparkjes en glasbakken gebracht.
Hierdoor kunnen de bakken overvol

Om vandalisme te voorkomen sluiten we milieuparkjes en containers
(glasbakken, luiercontainers en textielcontainers) rond de jaarwisseling.
Bovengrondse containers halen we
tijdelijk weg. Is de container gesloten of weg? Plaats dan geen afval op
die locatie naast de container.

Openingstijden milieustations bij feestdagen
Giessen

Werkendam

Donderdag 24 december

10.30 – 15.30 uur

gesloten

vrijdag 25 december

gesloten

gesloten

zaterdag 26 december

gesloten

gesloten

maandag 28 december

gesloten

10.30 – 15.30 uur

dinsdag 29 december

10.30 – 15.30 uur

gesloten

woensdag 30 december

15.00 – 19.30 uur

09.00 – 13.00 uur

donderdag 31 december

10.30 – 15.30 uur

gesloten

vrijdag 1 januari

gesloten

gesloten

Het milieustation in Hank is voorlopig gesloten.

Nieuwendijk: Almkerkse Buitenkade
afgesloten
Maandag 4 tot en met vrijdag
8 januari is de Almkerkse Buitenkade
in Nieuwendijk afgesloten.
De brug bij nummer 1 krijgt in die
week een nieuw dek omdat er schade is aan de bestaande dekdelen.
Bestemmingsverkeer heeft hier
geen last van. Voor doorgaand
fietsverkeer en voetgangers is een
omleidingsroute aangegeven.

Wordt u gebeld door een raadslid?
Fijn als u uw ervaringen met hem of
haar wilt delen. Het levert waardevolle informatie op!

De gemeenteraad houdt tussen 12
en 20 december een belactie. Raadsen burgerleden bellen dan elk met
een aantal inwoners met eigenlijk
maar één vraag: ‘Hoe gaat het met
u in coronatijd?’. Zij willen graag
van u horen wat uw ervaringen zijn.
Daarvoor bellen zij met inwoners uit
verschillende kernen met verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld
met mensen werkzaam in de zorg,
het onderwijs, met een eigen onderneming of die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger.
Luisteren
‘Het gaat vooral om het luisteren’,
aldus raadslid Philip den Haan, ‘Wij
hebben helaas niet dé oplossing,
maar willen weten hoe het met onze
inwoners gaat. Zo krijgen we een
beeld van de impact van de crisis in
Altena’. Samen met collega-raadsleden Pim Bouman en Kees de Waal
nam hij het initiatief voor de belactie. Kees de Waal: ‘De coronacrisis
raakt ons allemaal. De een zwaar, de
ander minder, een ander ziet misschien juist kansen.’ ‘De ervaringen
van inwoners helpen het gemeentebestuur om op de langere termijn
in te kunnen spelen op de nieuwe
situatie.’ vult Pim Bouman aan.
Extra Altenaronde over corona op
16 december
Naast gesprekken met inwoners,
gaat de raad ook in gesprek met
burgemeester en wethouders. In
een extra Altenaronde op woensdag
16 december geeft elk van hen een
korte presentatie over de gevolgen
van corona per portefeuille. De
uitkomsten van de gesprekken met
inwoners en college neemt de raad
begin volgend jaar mee in een debat
over de impact van corona in Altena.

Burgemeester en wethouders praten
de raad in deze extra Altenaronde bij
over de gevolgen van de coronacrisis per beleidsterrein, zoals sociale
zaken, sport, toerisme en openbare
orde. De raadsleden kunnen hier
vervolgens vragen over stellen. De
ronde begint om 19.30 uur en is ook
live te volgen via de live stream. De
agenda vindt u op
www.altena.raadsinformatie.nl
Kernbezoeken voorlopig uitgesteld
Helaas, de geplande bezoeken tot
de zomer van de gemeenteraad aan
verschillende kernen gaan niet door
vanwege corona. In de loop van 2021
bekijken we wat er wel mogelijk is.
Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie over de
gemeenteraad, heeft u vragen over
de vergaderingen, wilt u een keer inspreken of bijvoorbeeld een initiatief
presenteren tijdens de inloop? Neem
dan contact op met de raadsgriffie:
• telefonisch via 0183 – 51 61 0o
• via mail:
griffie@gemeentealtena.nl
• via whatsapp: 06 – 22 15 60 88.
Meer informatie over de
gemeenteraad vindt u ook op
www.gemeentealtena.nl/
gemeenteraad en over de
raadsvergaderingen op
www.altena.raadsinformatie.nl
De gemeenteraad wenst u
fijne en gezonde feestdagen!

Weginspecties
Er worden weginspecties uitgevoerd
om de kwaliteit van de wegen te
bekijken.

Vragen?
Stel ze aan Marc Paul van Bennekom
via m.vanbennekom@
gemeentealtena.nl of via
0183 - 51 67 85.

16 december: Extra
Altenaronde over corona

Dit wordt gedaan met personenauto’s die voorzien zijn van stickers
met “weginspectie” en een oranje
zwaailicht. Er staat geen bedrijfsnaam op deze auto’s.
De inspecteurs rijden langzaam over
al onze wegen binnen en buiten de

bebouwde kom en lopen bijvoorbeeld ook door brandgangen.
De inspecties duren tot ongeveer
half januari.

Voelt u zich somber? Bent u eenzaam?
Praat erover!
Al een tijdje moeten we het doen met
minder fysieke contacten. De een kan
daar beter mee omgaan dan de ander.
Hoe voelt u zich in deze coronaperiode? Heeft u sombere gedachten
in deze donkere dagen? Meer nu de
feestdagen eraan komen?
Weet dat er mensen zijn die graag
naar u willen luisteren. Deel uw
gedachten met hen, praat over. Dat
kan u helpen.
• Heeft u nu hulp nodig? Chat of bel
113 of gratis 0800-0113. Of kijk op
113.nl

• Ben je jonger dan 18 jaar: Kindertelefoon, 0800-0432 (elke dag: 11 –
21 uur), www.kindertelefoon.nl;
• Ben je ouder dan 18 jaar: de chatfunctie via JouwGGD.nl (ma t/m vr:
14 - 22u / za & zo: 18 - 20u).
• OnS Altena, 0183-51 60 60,
ons@gemeentealtena.nl

Openbare bekendmakingen
Aanvraag vergunningen

Aanvraag exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente
Altena heeft de volgende aanvraag
voor een exploitatievergunning ontvangen:
• Rijksweg 79, 4255 GH Nieuwendijk
(eetcafé) 2020-034247
Inzien
U kunt de ingediende aanvraag inzien
vanaf de eerste werkdag na deze
publicatie tot en met 2 weken na
publicatie. U kunt de aanvraag inzien
in het gemeentehuis, Sportlaan 170
in Almkerk. Maak hiervoor eerst een
afspraak via 0183 - 51 61 00.
Bezwaar
Het is mogelijk binnen deze twee
weken schriftelijk of mondeling uw

zienswijze kenbaar te maken. U kunt
schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij de burgemeester van Altena,
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. Als u uw
zienswijze mondeling kenbaar wilt
maken dan kunt u binnen twee weken
contact opnemen met mevrouw
Gerda van de Giessen via
0183 - 51 61 00 of via
g.vandegiessen@gemeentealtena.nl.
Aanvraag drank- en horeca
vergunning
De burgemeester van de gemeente
Altena heeft de volgende aanvraag
voor een drank- en horecavergunning
ontvangen:
• Rijksweg 79, 4255 GH Nieuwendijk
(eetcafé) 2020-034246
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Het college maakt bekend dat het
volgende ontwerp bestemmingsplan
ter inzage ligt.
Het gaat om:
• Bestemmingsplan “Kern: Woudrichem: Burgemeester Verhagenstraat, ong.”
” (NL.IMRO.1959.WouBP062Bverhagong-ON01)
Dit nieuwe bestemmingsplan maakt
het mogelijk dat er een woning
gebouwd kan worden op het perceel
Burgemeester Verhagenstraat, ong.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 17 december 2020 tot en met
woensdag 27 januari 2021.
U kunt de documenten bekijken
tot en met 27 januari 2021
Dat kan op 2 manieren:
1. U maakt een afspraak om de
documenten te bekijken op het

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Altena
heeft op 8 december 2020 vastgesteld:
• Nadere regels aankondigingsborden, spandoeken en wegwijzers
gemeente Altena 2020.
• Nadere regels gemeentelijke
begraafplaatsen Altena 2021
Inzien
U kunt deze regels ook gratis inzien
in het gemeentehuis, Sportlaan 170,
4286 ET Almkerk. Maak hiervoor een
afspraak via 0183 - 51 61 00.
U kunt op verzoek tegen betaling
een afschrift krijgen van het besluit.

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 27 januari 2021
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
(telefonisch) gesprek binnen de
zienswijze termijn. U belt met
Arthur de Vries voor een afspraak
via 0183 - 51 68 30.

Voorontwerp bestemmingsplan
Kern Rijswijk: Vijfmorgen 2
Het college maakt bekend dat het
volgende voorontwerp bestemmingsplannen ter inzage ligt:
• Kern Rijswijk: Vijfmorgen 2
(NL.IMRO.1959.RijBp061Vijfmorg2-VO01)
Dit plan maakt de bouw van zes
woningen mogelijk. De huidige bebouwing wordt daarvoor gesloopt.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit plan ligt ter inzage
vanaf donderdag 17 december 2020
tot en met woensdag 20 januari
2021.
U kunt de documenten bekijken
tot en met woensdag
20 januari 2021
Dat kan op 2 manieren:
1. U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op
het gemeentehuis, Sportlaan 170
in Almkerk. U kunt een afspraak

Vaststelling Regels

Elektronische bekendmaking
De regels zijn bekendgemaakt op
www.overheid.nl, (https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/). De
bekendmaking is ook te vinden op
de gemeentelijke website
www.gemeentealtena.nl.

Publicatie ontwerp bestemmingsplan
“Kern: Woudrichem: Burgemeester
Verhagenstraat, ong.”

maken via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt de documenten digitaal
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt tot en met woensdag
20 januari 2021 ook uw inspraakreactie geven
Dat 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 inspraakreactie in een
telefonisch gesprek binnen de
inspraaktermijn. U belt hiervoor
met mevrouw N. de Keijzer via
0183 – 51 68 09.

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• Almkerk: Binnenhof 3-5, 4286 BX,
verbouwen winkel naar woningen
(OV20200781/5657487); ingekomen
op 8 december 2020.
• Andel: Burg. van der Schansstraat 18, 4281 LJ, deel Spar
vernieuwen en bouwen 5 appartementen(OV20200786/ 5660895);
ingekomen op 9 december 2020.
• Giessen: Distributiestraat 59,
4283 JN, uitbreiding bedrijfsloods
(OV20200788/5662391); ingekomen op 9 december 2020.
• Hank: Raai 6, 4273 XC, bouwen
woning (OV20200784/5657819);
ingekomen op 8 december 2020.
• Meeuwen: Korenmolen, bouwen 5
woningen (OV20200787/5661039);
ingekomen op 9 december 2020.
• Nieuwendijk: Boomgaard
11, 4255 JR, verlengen garage
(OV20200789/5661467); ingekomen op 9 december 2020.
• Sleeuwijk: Kerkeinde 24a,
4254 LD, bestemming wijzigen naar
wonen (OV20200791/5664919); ingekomen op 10 december 2020.
• Veen: Grotestraat 55, 4264 RJ,
opbouwen zijgevel met een nieuwe
steen (OV20200779/5654715); ingekomen op 7 december 2020.
• Veen: Kievitsven ong., kavel 23A,
bouwen woning met bijgebouw
(OV20200790/5664541);
ingekomen op 10 december 2020.

• Werkendam: Muggenwaard 1,
4251 ME, realiseren kapsalon aan
huis (OV20200783/5658715), ingekomen op 8 december 2020.
• Werkendam: Muggenwaard
4, 4251 ME, bouwen vrijstaande nieuwbouw woning
(OV20200778/5216511); ingekomen
op 4 december 2020.
• Wijk en Aalburg: Anjelierstraat
tegenover 29 naast de brievenbus, 4261 CJ, plaatsen kunstwerk
(OV20200780); ingekomen op
7 december 2020.
• Woudrichem: Daalderstraat
ong., bestaande pand (berging) verbouwen naar een berging en appartement (verhuur)
(OV20200782/5605995),
ingekomen op 8 december 2020.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
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.

• Veen: Verzetsplein 28, 4264 VD,
plaatsen dakkapel (OV20200663/
5521995); verzonden op
9 december 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

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.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Almkerk: Midgraaf 10a, 4286 LZ,
realiseren paardrijbak (OV20200688/
5557845); verzonden op
9 december 2020.
• Babyloniënbroek: Broeksehof 11,
4269 VK, dakopbouw op garage
realiseren (OV20200738/5567251);
verzonden op 9 december 2020.
• Dussen: Zuideveldlaan 27a,
4271 XC, veranderen gevels
(OV20200669/5528001); verzonden
op 9 december 2020.
• Eethen: C. Branderhorststraat 9,
4266 EK, vestigen schoonheidssalon
(OV20200741/5604351); verzonden
op 9 december 2020.
• Giessen: Ambachtstraat 16,
4283 JD, huisvesten van 24 arbeidsmigranten (OV20200463/ 5309669);
verzonden op 11 december 2020.
• Giessen: Burgstraat 2, 4283 GG,
uitbreiden bedrijfsruimte met een
magazijn (OV20200751/5613313);
verzonden op 9 december 2020.
• Hank: nabij Jachtsloot 2-4,
4273 XD, uitbreiden parkeerplaatsen
(OV20200732/5591975); verzonden
op 9 december 2020.
• Hank: Jachtsloot 4, 4273 XD en
Hoefkens 5, 4273 XN, aanbrengen
lijnverlichting en doosletters op het
boeiboord (OV20200686/5552383);
verzonden op 10 december 2020.
• Hank: Kamersteeg 1, 4273 GM,
realiseren kapsalon, nagelstudio en
schoonheidssalon (OV20200760/
5629093); verzonden op
9 december 2020.
• Hank: Peerenboom 8a, 4273LJ,
bouwen drijvende steiger
(OV20200472/5320983); verzonden
op 9 december 2020.
• Nieuwendijk: Kerkweg 47, 4255 GB,
uitbreiden bijgebouw en vernieuwen
dak (OV20200718/5574049); verzonden op 9 december 2020.
• Nieuwendijk: Rijksweg 42,
4255 GM, wijzigen kozijn voorgevel
(OV20200748); verzonden op
10 december.
• Sleeuwijk: Kerkeinde 24a, 4254 LD,
bestemming wijzigen naar wonen
(OV20200791/ 5664919); verzonden
op 11 december 2020.
• Sleeuwijk: Transvaal 42d,
4254 BC, realiseren 3 vakantie
appartementen (OV20200609/
5464935); verzonden op
10 december 2020.
• Veen: nabij Groeneweg 4,
4264 RN, plaatsen telecommunicatiemast (OV20200581/5435935);
verzonden op 10 december.
• Veen: Kievitsven 16, 4264 WB,
bouwen woning en vrijstaand
bijgebouw en aanleggen uitrit
(OV20200655/5202233); verzonden
op 9 december 2020.
• Veen: Mussentiend 8, 4264 RS, realiseren oprit (OV20200692/ 5563943);
verzonden op 10 december 2020.
• Waardhuizen: Waardhuizen 16a-1,
4287 LS, tijdelijk plaatsen woonunit voor max. 1 jaar (OV20200753/
5614835); verzonden op
9 december 2020.

• Werkendam: Muggenwaard 1,
4251 ME, plaatsen pipowagen ten
behoeve van B&B (OV20200694
/5565349); verzonden op
10 december 2020.
• Werkendam: Velsenstraat 2,
4251 LJ, verkoop hout en bouwmaterialen (OV20200707); verzonden op
9 december 2020.
• Wijk en Aalburg: nabij
Maasdijk 20a, 4261 AD, plaatsen telecommunicatiemast (OV20200582/
5436161); verzonden op
10 december 2020.
• Wijk en Aalburg: Wijksestraat 28,
4261 TT, bouwen woning een
aanleggen inrit (OV20200598/
5459063); verzonden op
9 december 2020.
• Woudrichem: Hoogstraat 33,
4285 AG, realiseren uitbreiding
woning (OV20200696/4880131);
verzonden op 10 december 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
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Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk
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Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

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

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

