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Lieve mensen,
ondervinden dagelijks de consequenties dat het virus nog steeds onder
is. Dat kan op financieel gebied zijn,
op sociaal gebied, sportief of medisch. Het virus blijft ons raken en het
naleven van de maatregelen is helaas
nog steeds nodig om de gezondheidszorg voor iedereen op orde te kunnen
houden.

Ik richt me in deze open brief tot u
omdat ik u wil vertellen dat ik onder de
indruk ben van uw vermogen om vol
te houden.
Het is april 2021 en nog steeds is het
coronavirus onder ons op een manier
die wij een jaar geleden niet hadden
kunnen bedenken. En nog steeds lukt
het een groot deel van u om op de
goede manier met het besmettingsrisico om te gaan en zich te houden
aan de maatregelen die nodig zijn om
besmetting tegen te gaan en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.
Tegelijkertijd blijft u ook aandacht
houden voor elkaar. Het is voor een
aantal van u een soort tweede natuur
geworden om te letten op iemand
uit uw omgeving. Dat boodschapje,
dat belletje, even die controle of alles
goed gaat, het lukt ons om de moed
erin te houden. Nog steeds.
Ik ben u daar dankbaar voor.
Want het is niet makkelijk. Het wordt
steeds moeilijker en ingewikkelder
om positief te blijven. Om voor ogen
te houden dat deze periode, met deze
intensiteit, voorbijgaat. Wij allemaal

Gelukkig komt het einde in zicht.
Lichtpuntjes verschijnen aan de horizon. Met het toenemen van de vaccinaties worden mensen minder ziek,
minder snel besmet en wordt verspreiding van de ziekte tegen gegaan.
Juist in deze Paastijd kunnen wij de
overwinning van het leven vieren,
of de komst van de lente. Het wordt
weer groen om ons heen. Voorzichtig
staan bomen en planten in de knop. Zij
bereiden zich voor op een explosie van
groen en van kleuren. Dat gevoel van
hoop op een mooie periode die komen
gaat, kunnen wij samen delen.
Als wij elkaar vasthouden om die laatste loodjes ook nog te overbruggen,
als wij elkaar helpen om de maatregelen nog even vol te houden,
als wij er zijn voor elkaar,
dan is mijn hoop dat ik over een paar
maanden samen met u mag vieren dat
deze Paasdagen inderdaad het startpunt bleken te zijn voor het nieuwe
SAMEN-LEVEN dat ons wacht..
Ik wens u en uw dierbaren een warm
hart en gezegende dagen toe.
Egbert Lichtenberg, burgemeester

Aangepaste openingstijden rond Pasen
Op zaterdag 3 april gelden de
normale openingstijden (8.30 tot
12.30 uur).
Op maandag 5 april (tweede paasdag) zijn de milieustations in Giessen
en Werkendam gesloten.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op
vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en
maandag 5 april (tweede paasdag).
Milieustations
Het milieustation in Werkendam is
vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
geopend tijdens de normale
openingstijden (10.30 tot 15.30 uur).

Verschoor Almkerk
Provincialeweg Zuid 51. Ingang aan
de Midgraaf. Alleen voor tuinafval.
Op zaterdag 3 april gelden de
normale openingstijden van 08.30
tot 12.30 uur.
Houd u aan de richtlijnen, ook op de
milieustations:
• Houd minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar.
• Kom niet als u last heeft van
verkoudheid, hoesten of koorts.
• Volg de aanwijzingen van het
personeel op.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar
het milieustation.
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Inzamelstation Hank open voor tuinafval
Zaterdag 08.30 – 12.30 uur

Vanaf zaterdag 3 april kunt u tuinafval
brengen op het voormalige milieu
station in Hank, Stadhoudershoef 12.
Het inzamelstation is daarvoor iedere
zaterdagmorgen open tussen 08.30 en
12.30 uur. Het inzamelstation wordt
gerund door vrijwilligers, daarbij ondersteund door de gemeente.
Alleen tuinafval
Op het afgiftepunt kunt u uw tuinafval
brengen. Bijvoorbeeld snoeiafval van
bomen of struiken, gemaaid gras, organisch tuinafval of blad. Geen grond
of graszoden. Alleen particulieren
mogen tuinafval brengen.
U stort het tuinafval zelf op de daarvoor aangewezen plek. De vrijwilligers
wijzen u de route.
Vrijwilligers
De gemeenteraad besloot eerder dit
jaar het milieustation in Hank te sluiten. Wel werd afgesproken het terrein
beschikbaar te houden voor initiatieven van inwoners. Een aantal inwoners van Hank meldde zich daarop om
vrijwillig te helpen met het inzamelen
van tuinafval. Bij toerbeurt zijn zij op

zaterdagmorgen aanwezig om het inzamelen in goede banen te leiden. De
gemeente helpt bij de opstart en zorgt
voor de afvoer van het tuinafval.
Wij hopen samen met de vrijwilligers
dat het inzamelstation in Hank een
succes wordt.
Maatregelen corona
Houd u aan richtlijnen, ook op het inzamelstation in Hank. Dat wil zeggen:
• Houd minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar
• Kom niet als u last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts
• Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op
• Kom zoveel mogelijk alleen naar het
inzamelstation

23 maart 2021

Altena aardgasvrij
Online bijeenkomst 15 april

Reizen en vakanties
Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het
coronavirus naar Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei.

Reizen naar het
buitenland

Reizen (terug) naar
Nederland

Tot en met 15 mei geldt:
• Blijf in Nederland.
• Reis alleen voor ernstige
familieomstandigheden of
urgent werk dat echt niet
online kan.
Is je reis noodzakelijk? Controleer
voor je reis het actuele reisadvies
per land op
Nederlandwereldwijd.nl.

• Vanaf 16 maart kunnen reizigers (van
13 jaar of ouder) uit een hoogrisicogebied op twee manieren hun
testuitslag laten zien:
- Reizigers moeten een negatieve
NAAT(PCR)-test van maximaal 24
uur oud bij het aan boord gaan
laten zien.
- Reizigers moeten een negatieve
sneltest van maximaal 24 uur oud
bij het aan boord gaan laten zien en
een negatieve NAAT(PCR)-test die
maximaal 72 uur oud is bij
aankomst in Nederland laten zien.
• Ga bij terugkomst in quarantaine en
laat je testen op dag 5. Is de uitslag
negatief? Dan mag je uit quarantaine.

Vakantie in
Nederland
• Als je binnen Nederland op
vakantie gaat, blijf dan
zoveel mogelijk op je
vakantieadres.
• Beperk het aantal contactmomenten met andere
mensen.
• Ontvang thuis maximaal
1 persoon per dag (excl.
kinderen t/m 12 jaar).
Dat geldt ook op je
vakantieadres.
• Buiten geldt: groepen van
maximaal 2 personen of
1 huishouden.

Meer informatie:
Rijksoverheid.nl/checklist-inreizen.

Wassen

De verwarming aan? Koken? Dat
gebeurt in de meeste huizen met
gas. Dat gaat de komende 30 jaar
veranderen. Nederland gaat van het
aardgas af. Dus Altena ook. Hoe gaan
we dat doen? En wat betekent dat
voor u? Daarover gaan we in gesprek
tijdens een webinar donderdag 15
april van 19.30 tot 20.30 uur.
Alternatieven voor aardgas
We nemen u mee in de eerste stap
pen en wat mogelijke alternatieven
zijn voor aardgas. Ook krijgt u tips
hoe u nu al uw huis kunt verduurza
men.

Uw mening
We zijn benieuwd naar uw wensen,
zorgen en vragen. Daarom houden
we tijdens het webinar een live pei
ling. Uw reacties gebruiken we bij het
maken van een plan om aardgasvrij
te worden; de Transitievisie Warmte.
Daar komt in te staan wat de alterna
tieven voor aardgas zijn, en met wel
ke wijken we als eerste aan de slag
gaan. En natuurlijk hoe we inwoners
daarbij betrekken.
Meer informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie en
aanmelden voor het webinar naar
www.gemeentealtena.nl/aardgasvrij

Basisregels

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukke
plekken.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

VRAGEN OVER UW
WOZ-WAARDE?
SVHW helpt!

Webinar Altena aardgasvrij
Datum:

Donderdag 15 april

Tijd:		

19.30 - 20.30 uur

Locatie:

online, u ontvangt een link na aanmelding

Aanmelden:

www.gemeentealtena.nl/aardgasvrij

Giessen: herstraten Burgstraat
Maandag 29 maart zijn we gestart
met het herstraten van de Burg
straat in Giessen. Het gaat om het
gedeelte van de Burgstraat tussen
de Parallelweg en de Maasdijk.
Planning en bereikbaarheid
De werkzaamheden worden in fases
uitgevoerd en duren ongeveer 12
weken. We starten met het gedeelte
tussen de Parallelweg en Den Heu
vel. Er wordt een tijdelijke omleiding
ingesteld.

(0186) 577 222
WWW.SVHW.NL

Bel of mail als u vragen heeft
Henk Valkis helpt u graag. U bereikt
hem via h.valkis@gemeentealtena.nl
of 06 - 51 56 32 41.
De uitvoerder van de aannemer is
Ronald van de Stelt, bereikbaar via
06 - 24 27 48 63.

Heeft u de gratis
AfvalAltena app
al gedownload?

Collega’s gezocht!

Van de gemeenteraad
voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt. Bent u flexibel en vastberaden? Houdt u van uitdagende
situaties? Ontdek dan de gemeente
Altena als werkgever.

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

Dit zijn onze actuele vacatures:
• Medewerker Geo A
• Teammanager Samenleving
• Coördinator ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen)
• Technisch adviseur wegen
Meer informatie?
Kijk voor de volledige vacatures op
www.werkenbijgemeentealtena.nl

Biologisch bestrijden iepenziekte
Om de iepen in de gemeente te
beschermen tegen de iepenziekte,
injecteren we dit voorjaar 110
bomen met een vaccin.
Als een boom de iepenziekte heeft,
verdroogt hij. De schimmel die de
ziekte veroorzaakt, verspreidt zich
in de houtvaten. De boom sluit
de houtvaten dan af om verdere
verspreiding te voorkomen. Hierdoor verdroogt de boom. Het vaccin
beschermt de iepen tegen de ziekte.
Het vaccin bevat schimmelsporen
die met een pistool in het hout van
de boom worden gebracht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het injecteren van de iepen of over werkzaamheden van onze boomverzorgers?
Neem dan contact op met de gebiedsbeheerders van de gemeente
via gebiedsbeheerders@
gemeentealtena.nl of
0183 – 51 61 00.

6 april: Altenatafel
Op dinsdag 6 april is de Altenatafel.
Vanwege tweede Paasdag is er geen
Altenatafel op 5 april. We proberen
de hele agenda op 6 april te behandelen. Lukt dat niet, dan wijken we
uit naar woensdag 7 april.
Tijdens de Altenatafel bespreekt de
raad de diverse agendapunten en/
of gaat daarover in debat. Aan het
einde van elk agendapunt beslist de
raad hoe het onderwerp terugkomt
op de agenda van de raadsvergadering. Op de agenda van 6 april onder
andere: bestemmingsplan buitengebied Woudrichem, de gebiedsvisie Biesbosch, dienstverlening en
inkoopbeleid. Deze agendapunten
zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda vindt u op:
altena.raadsinformatie.nl
Aanvang Altenatafel: 19.30 uur.
Volgen via de live verbinding
U kunt de Altenatafel volgen via de
live stream:
altena.raadsinformatie.nl/live ,
ook te bereiken via:
www.gemeentealtena.nl. Later
terugkijken kan ook via deze site.

Let op: niet de gehele Altenatafel is
live te volgen, omdat er agendapunten op de zelfde tijd aan bod komen
(parallel). De onderwerpen die niet
live gestreamd worden, kunt wel u
later terugkijken.
Meer informatie en contact
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de
vergaderingen, wilt u inspreken of
gebruik maken van 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 altena.raadsinformatie.nl

Officiële bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvragen
exploitatievergunningen
De burgemeester van de gemeente
Altena heeft de volgende aanvragen
voor exploitatievergunning
ontvangen:
• Tol 2, 4267 ES Drongelen (Camping de Speeltol) 2021-009259
• Laagt 5a, 4286 LV Almkerk (Brasserie De Laegt) 2021-009585
Inzien
U kunt deze aanvragen inzien vanaf
de eerste werkdag na deze publicatie tot en met 2 weken na publicatie.
U kunt de aanvragen 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.
Ingediende aanvraag drank- en
horecavergunning
De burgemeester van de gemeente
Altena heeft de volgende aanvraag
voor een drank- en horecavergunning ontvangen:
• Laagt 5a, 4286 LV Almkerk (Brasserie De Laegt) 2021-009586
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Voorontwerp bestemmingsplan:
Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steurgat
- herziening Sasdijk 71a Werkendam

Het college maakt bekend dat het
voorontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:
• Beatrixhaven, Biesboschhaven
en Steurgat - herziening Sasdijk
71a Werkendam (NL.IMRO.1959.
WerBP079Hvnsas71a-VO01).
Dit plan maakt het mogelijk dat de
planologische mogelijkheid voor het
bouwen van een bedrijfswoning op
het perceel wordt verplaatst.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit plan ligt ter inzage
vanaf donderdag 1 april 2021 tot en
met woensdag 28 april 2021.

U kunt de documenten bekijken
tot en met 28 april 2021
Dat kan op 2 manieren:
1 Vanwege coronamaatregelen is
inzien van het voorontwerp in het
gemeentehuis alleen mogelijk na
het maken van een afspraak. U
kunt een afspraak maken met
T. Verschure via 0183 – 51 68 27.
2 U bekijkt de documenten digitaal
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt tot en met 28 april 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
gesprek. U belt met T. Verschure
voor een afspraak via
0183 – 51 68 27.

Vaststelling bestemmingsplan:
Kern Sleeuwijk: Eikenlaan 9-11

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Altena maken bekend
dat op 16 maart 2021 het volgende
bestemmingsplan ongewijzigd is
vastgesteld:
• Kern Sleeuwijk: Eikenlaan 9-11
(NL.IMRO.1959.SleBP051Eiknln911-VG01)
Dit plan maakt het mogelijk dat er 26
zorgwoningen worden gebouwd.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Het bestemmingsplan ligt ter inzage
van donderdag 1 april tot en met donderdag 13 mei 2021.
U kunt de documenten bekijken tot
en met 13 mei 2021
Dat kan op 2 manieren:
1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan digitaal te bekijken
op het gemeentehuis, Sportlaan
170 in Almkerk. U kunt een afspraak
maken via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit
invloed heeft op uw situatie.

U kunt alleen in beroep gaan:
• als u het niet eens bent met een
wijziging die bij de vaststelling is
aangebracht; of
• als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of
• als u kunt bewijzen dat u niet in staat
was om uw zienswijze op tijd te
geven bij de gemeenteraad.
U kunt tot en met donderdag
13 mei 2021 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 besloten over
uw beroep. Is het voor u belangrijk dat
de uitvoering van ons besluit direct
wordt tegengehouden? Dan kunt u
ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit moet dan wel binnen de
beroepstermijn. Voor het vragen van
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Meer informatie hierover vindt u op
www.rechtspraak.nl.

Wijzigingsplan: Wijk en Aalburg,
Oude Kerkstraat 23
De burgemeester en wethouders van
de gemeente Altena maken bekend
dat op 23 maart 2021 het wijzigingsplan hieronder is vastgesteld:
• Wijk en Aalburg, Oude
Kerkstraat 23 (NL.IMRO.1959.
WP033OudeKerk23-VG01).
Dit plan maakt het mogelijk dat negen
woningen kunnen worden gerealiseerd.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Bij de vaststelling zijn er geen wijzigingen aangebracht.
U kunt de documenten bekijken tot
en met 12 mei 2021
Het wijzigingsplan ligt ter inzage vanaf
donderdag 1 april 2021 tot en met
woensdag 12 mei 2021. U kunt het
wijzigingsplan op 2 manieren bekijken:
• Vanwege de coronamaatregelen
is inzien van het ontwerp in het
gemeentehuis alleen mogelijk na het
maken van een afspraak. U kunt een
afspraak maken met T. Muijen via
0183 – 51 67 28.
• U bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit
invloed heeft op uw situatie. U kunt
alleen in beroep gaan:
• als u op tijd uw zienswijze heeft
gegeven bij het college van burgemeester en wethouders; of
• als u kunt bewijzen dat u niet in staat
was om uw zienswijze op tijd te

geven bij het college van
burgemeester en wethouders.
U kunt tot en met woensdag
12 mei 2021 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 besloten over
uw beroep. Is het voor u belangrijk dat
de uitvoering van ons besluit direct
wordt tegengehouden? Dan kunt u
ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit moet dan wel binnen de
beroepstermijn. Voor het vragen van
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie
hierover vindt u op
www.rechtspraak.nl.

Ontwerpvergunning:
Roem van Altena 3 in Andel
Het college maakt bekend dat deze
ontwerpvergunning ter inzage ligt.
Het gaat om het realiseren van een
vrijstaande woning en het aanleggen
van een uitrit op de locatie Roem van
Altena 3 in Andel.
Gevraagd is vergunning te verlenen
voor de volgende activiteiten:
• bouwen van een bouwwerk;
• handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
• uitrit aanleggen of veranderen.
De ontwerpvergunning ligt ter inzage
vanaf donderdag 1 april 2021 tot en
met donderdag 13 mei 2021.
U kunt deze ontwerpvergunning
bekijken tot en met donderdag 13
mei 2021
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 0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met donderdag 13 mei
2021 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 ET Almkerk.
2. U geeft uw mening in een gesprek.
U belt met Sanne Brosens voor een
afspraak via 0183 – 51 64 38 of via
s.brosens@gemeentealtena.nl.
Bezwaar maken tegen de definitieve
vergunning is alleen mogelijk als u ook
een reactie heeft ingebracht op de
ontwerpvergunning.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

• Babyloniënbroek: Hillsestraat 24,
4269 VG, realiseren appartement in
de schuur (OV20210212/ 5925239);
ingekomen op 19 maart 2021.
• Dussen: Schalkenwerf ong,
kavel 12, bouwen woning
(OV20210224/5811891); ingekomen
op 24 maart 2021.
• Genderen: Hoofdstraat 1, 4265 HH,
slopen bestaande woning
(OV20210223/5938691); ingekomen
op 24 maart 2021.
• Hank: Jachtlaan 44, 4273 LE,
restaureren en toekomst bestendig
maken rijks monumentale woonboerderij (OV20210214/5932709);
ingekomen op 22 maart 2021.
• Hank: Veteranenlaan 8, 4273 LX,
verbouwen woonhuis
(OV20210226/ 5941365); ingekomen
op 24 maart 2021.
• Nieuwendijk: Dirkappel 17 en 19,
4255 JT, plaatsen dakkapellen zowel
aan de voorzijde als achterzijde van
de woningen (OV20210213/5929931);
ingekomen op 21 maart 2021.
• Sleeuwijk: Eikenlaan 9, 4254 AR,
deels vernieuwen en nieuw plaatsen bijgebouwen (OV20210215/
5932261); ingekomen op 22 maart
2021.

• Sleeuwijk: Fortgracht 24, 4254 VE,
realiseren houten overkapping
en een houten fietsenhok/tuinhuisje
(OV20210221/5935889); ingekomen
op 23 maart 2021.
• Sleeuwijk: K. van de Sandeplein 3,
4254 AA, aanleggen in/uitrit
(OV20210227/ 5944677); ingekomen
op 25 maart 2021.
• Veen: Veensesteeg 6, 4264 KG,
tijdelijk gebruik bedrijfshal voor
kerkdiensten (OV20210218/5898417);
ingekomen op 22 maart 2021.
• Werkendam: Bruningsstraat 21 2,
4251 LA, aanvraag Beperkte
Milieutoets (UV20210219/5923633);
ingekomen op 22 maart 2021.
• Werkendam: L Verdoornstraat 8,
4251 ET, realiseren tuinkamer
met overkapping (OV20210220/
5934999); ingekomen op 23 maart
2021.
• Wijk en Aalburg: de Kroon 11a,
4261 TW, realiseren nieuwbouw garage (OV20210217/5926155); ingekomen op 22 maart 2021.
• Woudrichem: Daalderstraat 1a,
4285 AV, verbouwen bestaande
pand naar een berging en appartement (OV20210222/5937769);
ingekomen op 23 maart 2021.
• Woudrichem: Fortstraat 10,
4285 XZ, realiseren overkapping
(OV20210225/5942023); ingekomen
op 24 maart 2021.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
• Dussen: Binnen 1, 4271 BV, realiseren bruidssuite in de torenkamer
(OV20210010/5725981); verzonden
op 23 maart 2021.
• Nieuwendijk: Ippelseweg 11,
4255 HW, realiseren van een uitrit
(OV20210080); verzonden op 24
maart 2021.
• Werkendam: Muggenwaard ong.,
bouwen woning (OV20200778/
5216511); verzonden op
23 maart 2021.
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.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen

• Almkerk: Emmikhovenseweg 3,
4286 LH, toestaan bewoning in een
bijgebouw (OV20210049/ 5760341);
verzonden op 10 maart 2021.
• Almkerk: Laagt 16, 4286 LV,
plaatsen teeltondersteunende kas
(OV20210139/5836537); verzonden
op 23 maart 2021.
• Andel: Langenhof 15, 4281 NT,
wijzigen van de voorgevel
(OV20210202/ 5916877); verzonden
op 23 maart 2021.
• Dussen: Van der Dussenlaan 12,
4271 AP, plaatsen nokverhogende
dakkapel (OV20210154/5860691);
verzonden op 23 maart 2021.
• Eethen: C. Branderhorststraat 18,
4266 EL, plaatsen dakkapel
achterzijde woning (OV20210083/
5790335); verzonden op 24 maart
2021.
• Giessen: nabij Parallelweg 35,
4283 GR, plaatsen nieuwe speeltoestellen (OV20210101/5813415);
verzonden op 24 maart 2021.
• Hank: Keizer Napoleonweg
6a, 4273 LC, beperkte milieutoets (OBM) voor het wijzigen van een veehouderij
(UV20190196/4248539); verzonden
op 25 maart 2021.
•M
 eeuwen: Grondzeiler 6,
4268 GX, bouwen woning
(OV20210117/5818389); verzonden
op 25 maart 2021.
•R
 ijswijk: Dorpsstraat 14, 4284 EH,
verlengen dak (OV20210120/
5834745); verzonden op 25 maart
2021.
• Rijswijk: Wielstraat 4, 4284 VM,
bouwen garage/berging
(OV20210095/ 5806129);
verzonden op 24 maart 2021.
• Uitwijk, Lageweg 3, 4288 JM, realiseren berging met overkapping
(OV20210104/5817117); verzonden
op 24 maart 2021.

• Veen: Kievitsven 2, 4264 WB,
realiseren twee gemetselde poeren
(OV20210174/5892007); verzonden
op 23 maart 2021.
• Werkendam: Rijshaak 18, 4251 SC,
realiseren berging met overkapping
(OV20210092/ 5801071); verzonden
op 25 maart 2021.
• Wijk en Aalburg: Perzikstraat 42,
42a en 42b, 4261 KD,
woning verbouwen tot 2 wooneenheden en plaatsen tijdelijke
woonunit (OV20200842/ 5705449);
verzonden op 23 maart 2021.
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

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

