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Oud papier niet los aan straat
Sinds begin van dit jaar halen we in
de hele gemeente oud papier op via
containers. De verenigingen die oud
papier inzamelen nemen geen los
papier meer mee.
Heeft u meer papier dan in de contai
ner past? Bewaar het tot de volgende
keer, of breng het naar het milieu
station. Een tweede papiercontainer
aanvragen kan ook.

Een lonkend perspectief

Beste mensen,
Het afgelopen jaar heb ik mij meer
dere keren tot u gewend met een
open brief in Het Kontakt.
Mijn boodschap was vaak: hou vol,
houd u aan de regels, let op elkaar,
alleen samen komen we door deze
lastige periode heen. En eigenlijk
is dat nog steeds mijn dringende
verzoek aan u.
Toch is er wel degelijk wat veran
derd. Door de vermindering van de
besmettingen zijn de vooruitzichten
nog nooit zo gunstig geweest.
We hebben een vaccin, meerdere
zelfs en de priklocatie in Almkerk is
open.
Dat zijn twee mooie factoren die
ons, de inwoners van Altena, helpen
om het coronavirus onder controle
te krijgen. Ik ben dan ook erg blij
dat een heel aantal van u al gebruik
heeft gemaakt van Het Verlaat om
een eerste of een tweede prik te
laten zetten.
Op deze locatie kunnen iedere week
5.000 mensen worden gevaccineerd.
Eventueel kan men dat aantal nog
uitbreiden naar 8.000 inentingen
per week. Dat is afhankelijk van de
beschikbaarheid van de vaccins. En
dan gaat het snel. Dat betekent op
redelijke termijn meer vrijheid voor
ons allemaal.
Ik roep u dan ook op om u goed te
laten informeren over de vaccinaties.

Ga uit van betrouwbare websites en
folders met wetenschappelijk onder
bouwde gegevens en maak daarna
uw eigen weloverwogen keuze.
Als u bent ingeënt, loopt u aanmer
kelijk minder kans om ziek te wor
den. U kunt nog wel besmet raken
maar de gevolgen zullen vele malen
kleiner zijn. De kans dat u na een in
enting nog in een ziekenhuis belandt
door het virus, is te verwaarlozen.
Met vaccineren beschermt u niet
alleen uzelf, maar ook uw mede
mensen.
Het is ook fijn dat de tweede stap
met versoepelingen is ingezet. We
kunnen op een terrasje zitten, we
mogen meer sporten, de dierentui
nen zijn open, we kunnen weer naar
de bibliotheek. En de verdere voor
uitzichten voor de zomer zijn op dit
moment goed. Laat ons hier samen
van genieten.
Toch zijn we er nog niet. Het virus is
nog niet weg. En dat betekent dat
een heel aantal maatregelen nog
steeds gelden. Ik doe dan ook nog
steeds een dringend beroep op u om
de maatregelen die nog wel steeds
gelden, ook op te volgen.
We zijn blij dat er steeds meer kan
en mag en als gemeente ondersteu
nen we dat van harte. Maar weet dat
we ook streng zijn en handhavend
optreden als u te hard van stapel
loopt.
Samen met u koester ik de lente, de
natuur en het vooruitzicht op een
mooie zomer. Een zomer die we met
elkaar kunnen doorbrengen.

Bouwobjecten plaatsen op
gemeentegrond? Meld het ons
Dat mag onder bepaalde voor
waarden. Deze voorwaarden kunt u
nalezen op onze website.
Als u voldoet aan alle voorwaarden
is een melding voldoende. Doe de
melding minimaal 8 werkdagen van
tevoren.
Wilt u tijdelijk iets op gemeente
grond plaatsen? Bijvoorbeeld een
container, steiger, hekwerk of bouw
materialen.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Arie van den Berg via
telefoonnummer 0183 - 51 67 78
of email
a.vandenberg@gemeentealtena.nl.

Werkzaamheden A27: van 29 op 30 mei
Hooipolder tot en met afrit
Nieuwendijk. Rijkswaterstaat brengt
nieuw asfalt aan op de A27.
Omleidingsroute
Omrijden kan via de A59 en A2 of via
de A59 en A16 en A15. Een
omleidingsroute is aangegeven.
Zaterdag 29 mei 21.00 uur tot en
met zondag 30 mei 09.00 uur is de
A27 afgesloten van het knooppunt

Meer informatie kunt u vinden op
www.vananaarbeter.nl.

Werkzaamheden A59: van 4 tot 6 juni
A59 afgesloten tussen knooppunt
Empel en knooppunt Waalwijk.
Rijkswaterstaat voert werkzaam
heden uit.

Egbert Lichtenberg,
burgemeester

Omleidingsroute
Een omleidingsroute is aangegeven.

Van vrijdag 4 juni 21.00 uur tot en
met zondag 6 juni 06.00 uur is de

Meer informatie kunt u vinden op
www.vananaarbeter.nl.

Almkerk: Kruising Duijlweg – Midgraaf
dicht
wandelaars worden door het werkvak geleid.
Door het aanpassen van het plateau willen we de verkeerssnelheid
minderen en het kruispunt veiliger
maken.

Maandag 7 juni tot en met vrijdag
9 juli is de kruising van de Midgraaf
en de Duijlweg bij Almkerk dicht. We
passen die weken het plateau aan.
Een omleidingsroute staat aangegeven. Verkeer kan omrijden via de
A27, de N322 en N283. Fietsers en

Onderhoud Midgraaf
Met de aanpak van het kruispunt
lopen we vooruit op de reconstructie
van de Midgraaf later dit jaar. Over
de gehele weg, tussen de A27 en de
Biesheuvelweg, voeren we groot
onderhoud uit. Voor vragen kunt u
contact opnemen met
Vincent Honings via 0183 – 51 67 51
of v.honings@gemeentealtena.nl.

Van de gemeenteraad
opent de online vergadering om
19.30 uur. Deze is live te volgen via
de live stream op
altena.raadsinformatie.nl/live.

1 juni: Raadsvergadering
Dinsdagavond 1 juni is er een raadsvergadering. Op de agenda diverse
bestemmingsplannen en de implementatie van de Omgevingswet.
Bij aanvang wordt Jacco de Waal
benoemd als nieuw burgerlid voor
de VVD. De complete agenda vindt u
op altena.raadsinformatie.nl.
Burgemeester Egbert Lichtenberg

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 griffie:
• 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

SAMEN INKOPEN = SLIM BESPAREN

ISOLATIE

COLLECTIEVE INKOOPACTIE
Isoleer uw huis als de zon schijnt! Na de succesvolle collectieve
inkoop van zonnepanelen, bieden we u graag een nieuwe
mogelijkheid om slim te besparen. Bent u huiseigenaar en wilt u
aan de slag met het isoleren van uw huis? Doe dan mee met de
collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen van AltenaWoontSlim.
Voordelen

De slimste manier om energie te besparen is een goede isolatie van uw woning.
Want energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Een
goede spouw-, vloer- of dakisolatie levert direct een forse besparing op uw
energierekening. Zo levert spouwisolatie voor een gemiddelde hoekwoning al
snel een besparing op van € 650 per jaar.

Doe mee aan de inkoopactie en proflteer van de voordelen:
• Als u meer dan één besparingsmaatregel uitvoert, dan wordt het
nog aantrekkelijker! U krijgt dan een subsidie van de overheid die kan
oplopen tot 20% van uw investering.
• De inkoopactie loopt via AltenaWoontSlim. Het energieloket
AltenaWoontSlim is een onafhankelijke partij die werkt met
betrouwbare leveranciers uit de regio.
• De prijs van de maatregelen daalt omdat wij in 1 keer veel inkopen.
• We stellen hoge kwaliteitseisen aan de producten, installatie en service
van de leveranciers.
• U bent verzekerd van goede garantievoorwaarden.

Online informatiebijeenkomst 2 juni

U kunt meer te weten komen via een online informatiebijeenkomst op
woensdag 2 juni. Meld u dan aan via www.altenawoontslim.nl/isolatie. Het
webinar is van 19.30 tot 21.00 uur.
Medewerkers van de gemeente, AltenaWoontSlim en de installateur vertellen
meer over de actie en beantwoorden uw vragen.

Informatie en aanmelden

• U kunt zich tot en met 30 juni voor deze actie aanmelden. Wilt u
meer informatie, stel uw vraag dan via info@altenawoontslim.nl
• Heeft u interesse? Meld u aan op www.altenawoontslim.nl/isolatie
en vul uw gegevens in.

• De leverancier neemt contact met u op voor een afspraak.
• Daarna ontvangt u een persoonlijke oﬀ erte. Pas nadat u deze oﬀ erte
heeft ontvangen, beslist u of u gebruik wilt maken van het aanbod.
• Na uw akkoord komt de leverancier uw huis isoleren.

altenawoontslim.nl/isoleren

Collega gezocht!
Wij zoeken talent dat zich thuis voelt
in deze veranderende omgeving die
voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt. Bent u flexibel en vastberaden? Houdt u van uitdagende
situaties? Ontdek dan de gemeente
Altena als werkgever.

Voorontwerp bestemmingsplan:
Kruisstraat Drongelen

Dit is onze actuele vacature:
• Consulent Jeugd
Wij zijn op zoek naar een gedreven
collega die samen met ons de schouders willen zetten onder het opbouwen van de gemeente Altena!

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

Officiële
bekendmakingen

Vergunning verleend: Roem van Altena 3
in Andel, realiseren vrijstaande woning en
aanleggen uitrit
geweest tijdig een zienswijze bij het
college in te dienen, kunnen beroep
instellen.
Dit kan op 2 manieren:
1. Het opsturen van uw beroepschrift
naar de rechtbank Zeeland – West
Brabant, team Bestuursrecht,
Postbus 90006 4800 PA BREDA.
2. Het indienen van een digitaal beHet college maakt bekend dat een verroepschrift. Dit kan via
gunning is verleend voor het realiseren
https://mijn.rechtspraak.nl/start/
van een vrijstaande woning en het
burger#:Beroepbij-de-rechtbank.
aanleggen van een uitrit op de locatie
Hiervoor hebt u uw DigiD-code noRoem van Altena 3 in Andel.
dig. Als u nog geen DigiD-code hebt,
kunt u deze hier ook aanvragen.
Er is een vergunning verleend voor de
volgende activiteiten:
Inwerkingtreding
• bouwen van een bouwwerk;
Deze vergunning treedt in werking op
• handelen in strijd met regels ruimte- de dag na afloop van de beroepsterlijke ordening;
mijn (vrijdag 9 juli 2021). Het indienen
• uitrit aanleggen of veranderen.
van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als onverwijlDe vergunning is ten opzichte van het de spoed dit vereist kan u gelijktijdig
ontwerpbesluit niet gewijzigd.
met het beroepschrift of na indiening
van het beroepschrift een voorlopige
U kunt dit plan bekijken tot en met
voorziening vragen bij de voorzienin8 juli 2021
genrechter van de Rechtbank ZeelU kunt de vergunning met alle geand-West-Brabant. Ook dit verzoek
gevens inzien op het gemeentehuis.
kunt u desgewenst digitaal indienen.
Sportlaan 170 in Almkerk.
Als er een verzoek om voorlopige
Hiervoor moet u wel een afspraak
voorziening is gedaan, treedt deze
maken. U kunt een afspraak maken via vergunning niet in werking voordat op
0183 – 51 61 00.
dat verzoek is beslist.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Van donderdag 27 mei tot en met
donderdag 8 juli kunt u uw bezwaar
(beroepschrift) geven. Alleen belanghebbende die een zienswijze tegen
de ontwerp-omgevingsvergunning
hebben ingediend of kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn

Informatie
Wij attenderen u erop dat aan het
indienen van een beroepschrift en/
of een verzoek om een voorlopige
voorziening kosten verbonden zijn.
Voor informatie hierover verwijzen wij
u naar www.rechtspraak.nl.

Het college maakt bekend dat het
voorontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:
• Kruisstraat Drongelen (NL.
IMRO.1959.DroBP035kruisstr44-VO01). In het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van 12
nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 27 mei tot en met woensdag 23
juni 2021.

U kunt de documenten bekijken tot
en met 23 juni 2021
Dat kan op 2 manieren:
1. U bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
2. U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het
gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via
0183 – 51 61 00.
U kunt tot en met 16 juni 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 voor 16 juni 2021. U belt
met mevrouw N. Versteegh voor een
afspraak via 0183 – 51 68 40.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente
Altena heeft de volgende aanvragen
voor exploitatievergunningen
ontvangen:
• Sleeuwijk: Nieuwe Es 87, 4254 AW
(Restaurant De Nieuwe Es), wijziging exploitant 2021-015359
• Werkendam: Hoogstraat 38,
4251 CM (Restaurant De Lachende
Gans), wijziging exploitant
2021-014326

bij de burgemeester van de
gemeente Altena, Postbus 5,
4286 ZG Almkerk. In het ondertekende bezwaarschrift moet tenminste
uw naam, adres, de datum waarop
Inzien
het besluit is genomen, omschrijving
U kunt de ingediende aanvragen in- van het besluit waartegen bezwaar
zien vanaf de eerste werkdag na deze gemaakt wordt en de reden van het
publicatie tot en met 2 weken na pu- bezwaar worden vermeld.
blicatie. U kunt de aanvragen inzien
in het gemeentehuis, Sportlaan 170
U kunt ook om een voorlopige
in Almkerk. Maak hiervoor eerst een voorziening vragen bij de rechtafspraak via 0183 - 51 61 00.
bank in Breda
Ons besluit blijft geldig totdat we
Bezwaar
een besluit hebben genomen over
Het is mogelijk binnen deze twee
uw bezwaarschrift. Is het voor u
weken schriftelijk of mondeling uw
belangrijk dat de uitvoering van ons
zienswijze kenbaar te maken. U kunt besluit direct wordt tegengehouschriftelijk een zienswijze kenbaar
den? Dan kunt u ook een voorlopige
maken bij de burgemeester van
voorziening vragen aan de rechter.
Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. Dit kan alleen als u ook een bezwaarAls u uw zienswijze mondeling kenschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer
baar wilt maken dan kunt u binnen
weten over hoe u een voorlopige
twee weken contact opnemen met
voorziening aanvraagt? Kijk dan op
mevrouw Gerda van de Giessen via
www.gemeentealtena.nl/bezwaar of
0183 - 51 61 00 of via
bel naar 0183 - 51 61 00.
g.vandegiessen@gemeentealtena.nl.
Ingediende aanvragen drank- en
Verleende exploitatievergunning horecavergunning
De burgemeester van de gemeente
De burgemeester van de gemeente
Altena heeft de volgende exploitatie- Altena heeft de volgende aanvragen
vergunning verleend:
voor drank- en horecavergunningen
• Drongelen: Tol 2, 4267 ES
ontvangen:
(De Speeltol) 2021-009259
(verzonden 19-05-2021)
• Sleeuwijk: Nieuwe Es 87, 4254 AW
(Restaurant De Nieuwe Es), wijziU kunt binnen 6 weken bezwaar
ging exploitant 2021-015358
maken als u belanghebbende bent • Werkendam: Hoogstraat 38,
U bent belanghebbende als het be4251 CM (Restaurant De Lachende
sluit invloed heeft op uw situatie. U
Gans), wijziging exploitant
kunt dan schriftelijk bezwaar maken
2021-014325.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Wijk en Aalburg: Wijksestraat 10 e,
4261 TT, realiseren bijgebouw
(OV20210131/5839205); verzonden
op 18 mei 2021.

• Giessen: Ridderhof 12, 4283 GN,
plaatsen dakopbouw op bestaande
aanbouw (OV20210238/5949713);
verzonden op 18 mei 2021.
• Sleeuwijk: Munnikenhof 6, 4254 DL,
plaatsen erker voorgevel
(OV20210323/6056657); verzonden
op 18 mei 2021.
• Sleeuwijk: K. van de
Sandeplein 3, 4254 AA, realiseren
uitrit (OV20210227/5944677); verzonden op 18 mei 2021.
• Veen: Hanenhof 8, 4264 WC,
bouwen woning
(OV20210264/5986841); verzonden
op 18 mei 2021.
• Werkendam: Sasdijk 71 a, 4251 AD,
realiseren bedrijfsruimte
(OV20210234/5646931); verzonden
op 18 mei 2021.
• Werkendam: Schans 27, 4251 PW,
uitbreiding begane grondvloer
(OV20210263/5987019); verzonden
op 18 mei 2021.
• Werkendam: Talingpad 38, 4251 VL,
plaatsen dakkapel voorzijde
woning (OV20210302/5985609);
verzonden op 19 mei 2021.
• Wijk en Aalburg: Parallelweg 4,
4261 GA, aanbouwen entree
(OV20210237/5951693); verzonden
op 19 mei 2021.
• Wijk en Aalburg: Vlijt 53,
4261 XA, uitbreiden woning
(OV20210261/5986137); verzonden
op 19 mei 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.

Vertrokken naar onbekende bestemming
onderzoek. De uitschrijving kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het
recht op een uitkering, een paspoort
aanvragen of toeslagen van de Belastingdienst. Alle officiële instanties in
Nederland maken namelijk verplicht
gebruik van de BRP.
U kunt binnen 6 weken bezwaar
maken
Burgemeester en wethouders van de Bent u het niet eens met de uitschrijgemeente Altena hebben besloten
ving? Dan kunt u bezwaar maken
om de gegevens in de Basisregistra- als u belanghebbende bent. U bent
tie personen (BRP) van deze persoon belanghebbende als de uitschrijving
niet meer bij te houden:
invloed heeft op uw situatie. Als u
bezwaar wilt maken, doet u dit binNaam
: D. Ippel
nen 6 weken na de datum van deze
Geboortedatum : 16-11-1998
bekendmaking. Hoe u bezwaar kunt
Datum
maken, leest u op
van uitschrijving : 22-04-2021
www.gemeentealtena.nl.
Deze persoon is uitgeschreven naar
‘land onbekend’ vanaf de datum van
uitschrijving. De reden voor uitschrijving is dat deze persoon niet meer
woont op het adres waar hij/zij staat
ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Dat blijkt uit

U kunt voor meer informatie contact opnemen
U kunt bellen naar Publiekszaken via
0183 - 51 61 00. U kunt ons ook bellen
als u meer wilt weten over hoe u
bezwaar kunt maken.

Vergunning werkzaamheden
aanlegsteigers nabij de spaarbekens
‘Petrusplaat’ en ‘Honderd en Dertig’ in
het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’
hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze
bij het college in te dienen, kunnen
beroep instellen.
Dit kan op 2 manieren:
1. Het opsturen van uw beroepschrift
naar de rechtbank Zeeland – West
Brabant, team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het college maakt bekend dat een
2. H
 et indienen van een digitaal
vergunning is verleend voor om het
beroepschrift. Dit kan via
verplaatsen van een aanlegsteiger en
mijn.rechtspraak.nl/start/burhet plaatsen van een nieuwe aanlegger#:Beroepbij-de-rechtbank.
steiger in en nabij de spaarbekkens
Hiervoor hebt u uw DigiD-code
‘Petrusplaat’ en ‘Honderd en Dertig’
nodig. Als u nog geen DigiD-code
in het Natura 2000-gebied ‘Bieshebt, kunt u deze hier ook
bosch’.
aanvragen.
Er is een vergunning verleend voor
de volgende activiteiten:
Inwerkingtreding
• bouwen van een bouwwerk;
Deze vergunning treedt in werking
• werk of werkzaamheden
op de dag na afloop van de beroepuitvoeren;
stermijn (vrijdag 9 juli 2021). Het in• handelen met gevolgen voor bedienen van een beroepschrift schorst
schermde plant- en diersoorten.
de werking van dit besluit niet. Als
onverwijlde spoed dit vereist kan u
De vergunning is ten opzichte van
gelijktijdig met het beroepschrift of
het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
na indiening van het beroepschrift
een voorlopige voorziening vragen
U kunt dit plan bekijken tot en met bij de voorzieningenrechter van de
8 juli 2021
Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
U kunt de vergunning met alle geOok dit verzoek kunt u desgewenst
gevens inzien op het gemeentehuis, digitaal indienen.
Sportlaan 170 in Almkerk.
Als er een verzoek om voorlopige
Hiervoor moet u wel een afspraak
voorziening is gedaan, treedt deze
maken. U kunt een afspraak maken
vergunning niet in werking voordat
via 0183 – 51 61 00.
op dat verzoek is beslist.
Bent u het niet eens met dit
besluit?
Van donderdag 27 mei tot en met
donderdag 8 juli kunt u uw bezwaar
(beroepschrift) geven. Alleen belanghebbenden die een zienswijze tegen
de ontwerp-omgevingsvergunning

Informatie
Wij attenderen u erop dat aan het
indienen van een beroepschrift en/
of een verzoek om een voorlopige
voorziening kosten verbonden zijn.
Voor informatie hierover verwijzen
wij u naar www.rechtspraak.nl.

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
• Sleeuwijk: Rijksstraatweg 22,
4254 XE, realiseren vrijstaande
woning (OV20210241/5954831);
verzonden op 19 mei 2021.
• Veen: Wielstraat ong., bouwen
woning (OV20210230/5948787);
verzonden op 19 mei 2021.
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?

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

• Andel: Boomgaard 17, plaatsen
tijdelijke woonunit (OV20210333/
6064485); ingekomen op 7 mei 2021.
• Andel: Hoge Maasdijk 29 en 31,
4281 NE, 2 dijkwoningen aan elkaar
verbinden middels een uitbreiding,
de kappen van beide woningen
vervangen en de woningen intern
verbouwen (OV20210335/6067997);
ingekomen op 7 mei 2021.
• Andel: om- en nabij Middenweg 14,
4281 KH, oprichten nieuw glastuinbouwbedrijf en realiseren
huisvesting arbeidsmigranten
(UV20210285/5615431); ingekomen
op 21 april 2021.
• Dussen: Kornpad 3, 4271 BZ,
plaatsen van teeltondersteunende
voorzieningen in de boomgaard
(OV20210334/6065879); ingekomen
op 7 mei 2021.

• Dussen: Molenkade, kappen bomen
(OV20210337/6059119); ingekomen
op 10 mei 2021.
• Genderen: nabij Hoofdstraat,
plaatsen hekwerk
(OV20210351/6085649); ingekomen
op 16 mei 2021.
• Genderen: Meerhoek 1a, 4265 HB,
slopen en herbouwen schuur
(OV20210341/6078009); ingekomen
op 12 mei 2021.
• Giessen: Parallelweg 66, 4283 GS,
plaatsen keerwand ten behoeve
van het ophogen van een talud
(OV20210343/6080035); ingekomen
op 12 mei 2021.
• Giessen: Reygerboslaan 28,
4283 HB, een bijgebouw uitbreiden en een kapsalon realiseren
(OV20210342/6079367); ingekomen
op 12 mei 2021.
• Hank: Heuvelweg 2, 4273 PB,
opstarten boerderijcamping
(OV20210340/6076619); ingekomen
op 11 mei 2021.
• Nieuwendijk: Hasselmanstraat 1,
4255 HE, school bouwen voor vestiging lagere school, kinderopvang
en welzijn (OV20210346/6081805);
ingekomen op 14 mei 2021.

• Rijswijk: Slagboomstraat 4,
4284 VE, wijzigen maatschappelijke
bestemming naar woonbestemming
(OV20210356/6091635); ingekomen
op 18 mei 2021.
• Rijswijk: Slagboomstraat ong.,
bouwen woonhuis met bijgebouw
(OV20210344/6082921); ingekomen
op 14 mei 2021.
• Sleeuwijk: Kerkeinde 83,
4254 LG, verbreden stoep
(OV20210331/6064307); ingekomen
op 6 mei 2021.
• Sleeuwijk: Notenlaan 48,
4254 CD, tijdelijk bewonen bijgebouw (OV20210350/6084363); ingekomen op 15 mei 2021.
• Sleeuwijk: Rijksstraatweg 22,
4254 XE, plaatsen tijdelijke woonunit
(OV20210332/6064931); ingekomen
op 6 mei 2021.
• Sleeuwijk: Vijfmorgen 34, 4254 CJ,
plaatsen dakkapel op het achterdakvlak (OV20210338/6073879); ingekomen op 11 mei 2021.
• Sleeuwijk: Traverse 5, 4254 VH, aanleggen inrit (OV20210352/6085537);
ingekomen op 16 mei 2021.

• Uitwijk: Poortweg 7, 4288 JL,
wijzigen inrichting
(OV20210339/5963325); ingekomen
op 11 mei 2021.
• Werkendam: Laan van
Welgelegen 75, 4251 KK, plaatsen
opbouw op een bestaande uitbouw
(OV20210349/6084721); ingekomen
op 15 mei 2021.
• Werkendam: Sasdijk, vervangen
bankjes door een grotere bank
(OV20210345/6083121); ingekomen
op 14 mei 2021.
• Werkendam: Sleeuwijksedijk 15a,
4251 XA, aanleggen uitrit
(OV20210348/6084165); ingekomen
op 15 mei 2021.
• Wijk en Aalburg: Polstraat 21a,
4261 BP, plaatsen tuinhuis met
overkapping (OV20210347/6083823);
ingekomen op 14 mei 2021.
• Woudrichem: Molenstraat 35,
4285 AA, aanleggen zwembad en
vijver (OV20210336/6069531); ingekomen op 9 mei 2021.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Kijk ook eens op www.gemeentealtena.nl
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