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Marktkooplieden gezocht voor markt
in Rijswijk

Deelfietsen bij aanlegsteigers in
Sleeuwijk en Gorinchem
U kunt zo ontdekken of een
(e-)bike een andere keuze biedt
voor de auto. Doordat de hubs aan
beide oevers staan vormen ze een
mooie keten.

Op de foto: wethouder Hans Tanis (gemeente Altena) en wethouder Joost van
der Geest (gemeente Gorinchem) openen
officieel de hub door de eerste fietsen te
reserveren.

Inwoners en bezoekers van de
gemeente Altena en Gorinchem
kunnen vanaf de aanlegsteigers van
Riveer in Sleeuwijk en Gorinchem
overstappen op een deelfiets. Op de
pop-up hub staan e-bikes en gewone fietsen klaar om mee verder te
reizen.

Reserveren en meer informatie
Reserveren van de fiets gaat via de
app Windmill Bike. In de app staat
ook hoeveel fietsen er op welke
locatie beschikbaar zijn. Gebruikers
betalen eenmalig het starttarief van
1 euro. Daarna geldt een tarief van
€3,50 euro per dag voor een gewone
fiets of €7,50 voor een e-bike. De
fietsen zijn verzekerd tegen schade
en diefstal en bij pech onderweg is er
service beschikbaar.
Op www.windmillbike.nl leest u hier
meer informatie over.

In Rijswijk wordt binnenkort het
Parelplein in gebruik genomen. Een
nieuwe locatie met appartementen
en winkels. De weekmarkt gaat ook
mee naar de nieuwe locatie. Elke
donderdagmorgen van 08.00 tot
12.00 uur wordt de markt gehouden.
Op de huidige weekmarkt staan een
bloemenverkoper en een viskraam.
De weekmarkt op de nieuwe locatie
het Parelplein wordt uitgebreid en
daardoor is er een standplaats beschikbaar voor:
• Groente en fruit
• Kaas en zuivel
• Poelier
• Bakker
Inschrijven
Marktkooplieden kunnen inschrijven
voor deze standplaatsen. Inschrijven
kan tot en met 15 juli 2021.
Uw inschrijving kunt u sturen naar
de marktmeester via
j.vangiessen@gemeentealtena.nl
In uw inschrijving zet u in ieder geval:
• De naam, het adres en vestigingsplaats van het bedrijf

• Nummer kamer van koophandel.
• Naam, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon.
Als er meerdere inschrijvingen zijn
voor deze standplaatsen dan komt
er een beoordeling via een puntentoekenning. Deze wordt gemaakt
door marktkooplieden van de
markt en door onze bedrijfscontact
functionaris. Daarna wordt zo snel
mogelijk bekend gemaakt wie de
plaats krijgt.
Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact
opnemen met de marktmeester,
Jan van Giessen via
j.vangiessen@gemeentealtena.nl of
via 06-51 52 88 18.

Babyloniënbroek: aanbrengen markering
Dussen: nieuwe waterleiding langs
Molenkade
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met
Eric de Graaf van Brabantwater, via
telefoonnummer 073 - 683 89 00.

Maandag 5 juli start Brabantwater
met de aanleg van een nieuwe
waterleiding langs de Molenkade in
Dussen. Tussen het Groot-Zuideveld
en het Molenplantsoen komt een
nieuwe leiding in het voetpad langs
de woningen/winkels.
De werkzaamheden duren ongeveer
4 weken. De Molenkade blijft tijdens
het werk bereikbaar. Enige verkeershinder is niet uit te sluiten omdat de
rijbaan tijdelijk wordt versmald. Ook
is er dan wat minder parkeerruimte
beschikbaar.

Opknappen Molenkade
Aan het einde van de zomervakantie
start de gemeente met een flinke opknapbeurt van de Molenkade. Tussen
het Molenplantsoen en de provinciale weg richten we de weg wat anders
in; meer groen, nieuwe bestratingen,
asfalt en verlichting.
  
Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio november. Meer
informatie over dit werk volgt in augustus. Heeft u nu al vragen? Neem
dan contact op met Corné Mudde,
telefoonnummer 0183 – 51 67 29, of
via c.mudde@gemeentealtena.nl.

van de rijbaan op de Broeksestraat
en de Hillsestraat.
Tijdens deze werkzaamheden wordt
het verkeer door verkeersregelaars
begeleid en is doorgang beperkt
mogelijk.
Fietsers en voetgangers hebben
gewoon doorgang.
Vragen?
Stel ze aan de heer Henk Valkis via
Op maandag 5 en dinsdag 6 juli bren- h.valkis@gemeentealtena.nl of bel
gen we markering aan op het midden naar 0183 – 51 61 00.
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Horeca
Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open op 1,5 meter afstand.
Er gelden vanaf dan nog enkele voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen is meer mogelijk
en mogen ook nachtclubs en discotheken open.

Horeca

Nachtclubs en discotheken

Zonder coronatoegangsbewijzen:

Zonder coronatoegangsbewijzen:

Gezondheidscheck verplicht.

Gesloten.

Met coronatoegangsbewijzen:

Vaste zitplaats verplicht.

Open.

Entertainment, zoals tv-schermen,
toegestaan.

100% van de bezoekerscapaciteit
toegestaan.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Geen maximale groepsgrootte.

.

1,5 meter afstand houden verplicht.

Openingstijden
Met coronatoegangsbewijzen:

Reguliere openingstijden voor horeca.

100% van de bezoekerscapaciteit
toegestaan.
1,5 meter afstand houden niet verplicht.

Alcoholverkoop
Het verbod op verkoop van alcohol na
22.00 uur vervalt.

Vaste zitplaats niet verplicht.

Wassen

Basisregels

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

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

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

Vastgesteld Parkeerbeleid
Het college van burgemeester en wet
houders van Altena heeft op
15 december 2020 vastgesteld:
• het Parkeerbeleid gemeente
Altena;
• nota Parkeernormen
• beleidsregels ontheffingen blauwe
zone
• beleidsregels gehandicapten
parkeerplaatsen
• beleidsregels artsenparkeerplaatsen
Bovengenoemde besluiten treden in
werking met ingang van de dag na
openbare bekendmaking in het
digitale Gemeenteblad van Altena.
Elektronische bekendmaking
Bovengenoemde besluiten zijn elek
tronisch bekendgemaakt via een digi
taal 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.
Inzien
U kunt bovengenoemde besluiten
vanaf vandaag ook gratis inzien in het
gemeentehuis. Maak hiervoor een af
spraak via 0183 - 51 61 00. Iedereen kan
op verzoek tegen betaling een afschrift
krijgen van een besluit.

Ontwerp bestemmingsplan: Beatrixhaven,
Biesboschhaven en Steurgat – herziening
Sasdijk 71a Werkendam
teraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk,
met uw zienswijze.
• U geeft uw zienswijze in een gesprek
voor 12 augustus 2021. U belt met
T. Verschure voor een afspraak via
0183 – 51 68 27.

Het college maakt bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan hieronder
ter inzage ligt. Het gaat om:
• Beatrixhaven, Biesboschhaven en
Steurgat - herziening Sasdijk 71a
Werkendam (NL.IMRO.1959.WerB
P079Hvnsas71a-ON01).
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 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Dit plan ligt ter inzage vanaf donder
dag 1 juli 2021 tot en met woensdag
11 augustus 2021.
U kunt de documenten bekijken tot
en met 11 augustus 2021
Dat kan op 2 manieren:
• Vanwege coronamaatregelen is in
zien van het ontwerp in het gemeen
tehuis alleen mogelijk na het maken
van een afspraak via T. Verschure. U
kunt een afspraak maken via 0183 –
51 68 27.
• U bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt tot en met 11 augustus 2021
ook uw zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
• U stuurt een brief naar de gemeen

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
industrielawaai
In het kader van de voorbereiding van
het bestemmingsplan “Beatrixhaven,
Biesboschhaven en Steurgat – her
ziening Sasdijk 71a Werkendam” is
een akoestisch onderzoek uitgevoerd
vanwege de ligging op een industrie
terrein.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt
dat vanwege het industrielawaai de
geluidsbelasting op de nieuwe bedrijfs
woning maximaal 55 dB bedraagt.
De voorkeursgrenswaarde van 50 dB
wordt overschreden op de gevel ge
richt naar het industrieterrein. De ten
hoogst toelaatbare waarde van 55dB
wordt niet overschreden.
Het ontwerpbesluit tot het verlenen
van de hogere waarde ligt tegelijkertijd
met het ontwerpbestemmingsplan
van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus
2021 ter inzage met de mogelijkheid
zienswijzen kenbaar te maken bij bur
gemeester en wethouders van Altena,
Postbus 5, 4286 ZG in Almkerk.
Kennisgeving anterieure overeenkomst Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steurgat – herziening Sasdijk
71a Werkendam
Het college heeft een anterieure over
eenkomst gesloten met de initiatiefne
mer. De overeenkomst gaat over het
verplaatsen van de bedrijfswoning. Wij
maken dit bekend op grond van artikel
6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Voorontwerp bestemmingsplan Andel,
Duizendmorgen 9
Het college maakt bekend dat het
voorontwerp bestemmingsplan hier
onder ter inzage ligt. Het gaat om:
• Andel, Duizendmorgen 9
(NL.IMRO.1959.AndBP089D
zndm9-VO01). In het nieuwe be
stemmingsplan wordt de bouw van 1
nieuwe woning mogelijk gemaakt.
Dit plan ligt ter inzage vanaf donder
dag 1 juli tot en met woensdag
28 juli 2021.
U kunt de documenten bekijken tot
en met 28 juli 2021
Dat kan op 2 manieren:
• U bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
• 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 28 juli 2021 ook uw
inspraakreactie geven
Dat kan op 2 manieren:
• U stuurt een brief naar het college
van burgemeester en wethouders:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.
• U geeft uw inspraakreactie in een
gesprek voor 28 juli 2021. U belt met
mevrouw N. Versteegh voor een
afspraak via 0183 – 51 68 40.

Vaststelling bestemmingsplan: Kern
Sleeuwijk: Jan van Arkelstraat 39
(voormalige locatie Verschoorschool)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Altena maken bekend dat:
• De gemeenteraad op 22 juni 2021 het
bestemmingsplan “Kern Sleeuwijk:
Jan van Arkelstraat 39” (voormalige
locatie Verschoorschool) heeft vast
gesteld. (NL.IMRO.1959.SleBP040j
varkels-VG01)
Dit nieuwe bestemmingsplan maakt
het mogelijk dat er 18 woningen ge
• als u kunt bewijzen dat u niet in staat
bouwd kunnen worden op het perceel
was om uw zienswijze op tijd te ge
Jan van Arkelstraat 39 in Sleeuwijk.
ven bij de gemeenteraad.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 12
augustus 2021.
Het bestemmingsplan ligt ter inzage
van donderdag 1 juli 2021 tot en met
donderdag 12 augustus 2021. U kunt
het bestemmingsplan op 2 manieren
bekijken:
• U maakt een afspraak om het
bestemmingsplan te bekijken op
het gemeentehuis, Sportlaan 170 in
Almkerk). U kunt een afspraak maken
via 0183 – 51 61 00.
• U bekijkt het bestemmingsplan digi
taal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met donderdag
12 augustus 2021 in beroep gaan
U gaat in beroep door een brief te
sturen naar de Afdeling bestuurs
rechtspraak 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
U kunt in beroep gaan als u belangook een voorlopige voorziening vragen
hebbende bent
aan de voorzitter van de Afdeling
U bent belanghebbende als het besluit bestuursrechtspraak van de Raad van
invloed heeft op uw situatie. U kunt
State. Dit moet dan wel binnen de
alleen in beroep gaan:
beroepstermijn. Voor het vragen van
• als u op tijd uw zienswijze heeft ge
een voorlopige voorziening bent u grif
geven bij de gemeenteraad over het fierecht verschuldigd. Meer informatie
ontwerpbestemmingsplan; of
hierover vindt u oprechtspraak.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Kern Sleeuwijk:
Rijksstraatweg 117

Woonvisie vastgesteld

• U geeft uw zienswijze in een gesprek
voor 11 augustus 2021. U belt met
T. Verschure voor een afspraak via
0183 – 51 68 27.

Het college maakt bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan hieronder
ter inzage ligt. Het gaat om:
• Kern Sleeuwijk: Rijksstraatweg 117 (NL.IMRO.1959.SleBP072Rijksst117-ON01).
Dit plan voorziet in de realisatie van 4
appartementen aan de Rijksstraatweg
117 in Sleeuwijk.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag
11 augustus 2021.
U kunt de documenten bekijken tot
en met 11 augustus 2021
Dat kan op 2 manieren:
• Vanwege coronamaatregelen is inzien van het ontwerp in het gemeentehuis alleen mogelijk na het maken
van een afspraak via T. Verschure. U
kunt een afspraak maken via 0183 –
51 68 27.
• U bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt tot en met 11 augustus 2021
ook uw zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
• U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk,
met uw zienswijze.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
wegverkeerslawaai
In het kader van de voorbereiding van
het bestemmingsplan “Kern Sleeuwijk:
Rijksstraatweg 117” is een akoestisch
onderzoek uitgevoerd vanwege de
ligging nabij de Roef en de
Rijksstraatweg in Sleeuwijk.

Op 22 juni heeft de gemeenteraad de
woonvisie vastgesteld. Bij het maken
van de visie is samengewerkt met
verschillende partijen zoals makelaars,
de woningcorporaties, dorpsraden en
vele anderen.

Uit het akoestische onderzoek blijkt
dat de voorkeursgrenswaarde van
48 dB, zoals bepaald in artikel 83 Wet
Geluidhinder, overschreden wordt. De
maximale ontheffingswaarde van 63
dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied
wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens
ontheffing te verlenen tot 59 dB voor
het appartementengebouw.

In de woonvisie staan ideeën en
plannen op het gebied van wonen in
de gemeente Altena. De woonvisie
geldt voor een periode van vijf jaar. De
woonvisie geeft richting om genoeg
én de juiste soort woningen te bouwen
in Altena. De woonvisie bestaat uit
verschillende onderwerpen. Hieronder
staan de belangrijkste punten uit de
woonvisie:

Het ontwerpbesluit tot het verlenen
van de hogere waarde ligt tegelijkertijd
met het ontwerpbestemmingsplan
van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus
2021 ter inzage met de mogelijkheid
zienswijzen kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van Altena,
Postbus 5, 4286 ZG in Almkerk.

1. M
 eer woningen met de juiste kwaliteit: er komen veel extra woningen
bij, die goed passen bij wat de inwoners van Altena nodig hebben.
2. B
 etaalbaar wonen: er komen meer
goedkope(re) woningen bij. Zo kunnen inwoners met minder geld, zoals
starters, ook een woning vinden in
Altena.
3. Kwaliteit bestaande voorraad op
peil: de woningen die er al staan
moeten prettig blijven om in te wonen. De gemeente kan helpen bij het
duurzamer maken van
woningen. Ook kan de gemeente

Kennisgeving anterieure overeenkomst Kern Sleeuwijk: Rijksstraatweg 117
Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de
realisatie van de 4 appartementen. Wij
maken dit bekend op grond van artikel
6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

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?

Digitale bekendmaking
De woonvisie is bekendgemaakt op
www.overheid.nl,
zoek.officielebekendmakingen.nl/).
De woonvisie is ook te vinden op de
gemeentelijke website
gemeentealtena.nl/woonvisie.
Inzien
U kunt de woonvisie 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.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de woonvisie? Neemt u dan
contact op met Rianne de Graaf via
e-mailadres
r.degraaf@gemeentealtena.nl of
telefoonnummer 0183-51 68 08 of met
Robin Rauws via e-mailadres
r.rauws@gemeentealtena.nl of
telefoonnummer 0183-51 68 03.

Ontwerp bestemmingsplan:
Wijk en Aalburg: De Wiek
bekend gemeente Aalburg, sectie F
nummers 203, 204 en 205.

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
• Dussen: Baan 19, 4271 BT, aanleggen extra inrit (OV20210321/
6058285); verzonden op 24 juni 2021.
• Werkendam: Meetlat ong.,
realiseren bedrijfspand
(OV20210243/5952537); verzonden
op 22 juni 2021.

ouderen helpen om in hun woning te
kunnen blijven.
4. Wonen met zorg: er moeten in
Altena genoeg woningen zijn voor
mensen die zorg of hulp nodig
hebben.
5. Leefbare en vitale kernen: het
moet overal in Altena fijn zijn om te
wonen.
6. Bijzondere doelgroepen: ook voor
mensen die snel een woning nodig
hebben (spoedzoekers), arbeidsmigranten en statushouders moet er
plek zijn in Altena.

Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag
28 juli 2021.

Het college van de gemeente Altena
maakt overeenkomstig artikel 1.3.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat het bestemmingsplan
“Wijksestraat t.o. 18, Wijk en Aalburg
wordt voorbereid. Het voorontwerp
van het bestemmingsplan is vrijgegeven voor inspraak.
Het voorontwerp bestemmingsplan
“Wijksestraat t.o. 18, Wijk en Aalburg”, NL.IMRO.1959.BuiBP067Wijkseto18-VO01 ligt ter inzage.

U kunt de documenten bekijken tot
en met 28 juli 2021
Dat kan op 2 manieren:
• 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 bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 28 juli 2021 ook uw
inspraakreactie geven
Dat kan op 2 manieren:
• U stuurt een brief naar het college
van burgemeester en wethouders:
Inhoud van het plan
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.
Het bestemmingsplan maakt de ont• U geeft uw inspraakreactie in een
wikkeling van een kwekerij mogelijk
gesprek voor 28 juli 2021. U belt met
met containervelden, een loods en een D. Plaggenmarsch voor een afspraak
kas tegenover Wijksestraat 18 in Wijk
via 0183 – 51 68 10.
en Aalburg op de percelen kadastraal

Kennisgeving en inspraak voorontwerp
bestemmingsplan Wijksestraat t.o. 18,
Wijk en Aalburg
bekend gemeente Aalburg, sectie F
nummers 203, 204 en 205.
Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag
28 juli 2021.
Het college van de gemeente Altena
maakt overeenkomstig artikel 1.3.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat het bestemmingsplan
“Wijksestraat t.o. 18, Wijk en Aalburg”
wordt voorbereid. Het voorontwerp
van het bestemmingsplan is vrijgegeven voor inspraak.
Het voorontwerp bestemmingsplan
“Wijksestraat t.o. 18, Wijk en Aalburg”, NL.IMRO.1959.BuiBP067Wijkseto18-VO01 ligt ter inzage.

U kunt de documenten bekijken tot
en met 28 juli 2021
Dat kan op 2 manieren:
• 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 bekijkt de documenten digitaal via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 28 juli 2021 ook uw
inspraakreactie geven
Dat kan op 2 manieren:
• U stuurt een brief naar het college
Inhoud van het plan
van burgemeester en wethouders:
Het bestemmingsplan maakt de ontPostbus 5, 4286 ZG Almkerk.
wikkeling van een kwekerij mogelijk
• U geeft uw inspraakreactie in een
met containervelden, een loods en een gesprek voor 28 juli 2021. U belt met
kas tegenover Wijksestraat 18 in Wijk
D. Plaggenmarsch voor een afspraak
en Aalburg op de percelen kadastraal
via 0183 – 51 68 10.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• Almkerk: Provincialeweg Noord
117, 4286 EE, voorzetwanden kap
isoleren, rietenkap vervangen, nieuwe vloeren en fundering verbetering
(OV20210426/6184813); ingekomen
op 22 juni 2021.
• Andel: Hoge Maasdijk 72a,
4281 NH, rooien meerdere coniferen, in de dijkskant tussen de twee
woningen (OV20210427/6184925);
ingekomen op 22 juni 2021.
• Dussen: naast de Heren van
Brechtlaan 4, 4271 AK, aanleggen
inrit en kappen boom om twee
nieuwe kavels te kunnen bereiken
(OV20210423/6178495); ingekomen
op 21 juni 2021.
• Hank: Keizersveer 17a, 4273 LD,
kappen een te hoge boom naast het
huis (OV20210439/6185327); ingekomen op 24 juni 2021.
• Uitwijk: Langstraat 8, 4288
JK, plaatsen mantelzorgwoning
(OV20210422/6174549); ingekomen
op 18 juni 2021.
• Veen: Mussentiend 10, 4264 RX,
aanpassing toiletgroep en hal t.o.v. de
eerder verstrekte vergunning nieuwbouw kerk (OV20210429/6187359);
ingekomen op 23 juni 2021.
• Veen: Veensepolder ong., realiseren
bedrijfspand en 3 uitritten aanleggen

(OV20210421/5506507); ingekomen
op 17 juni 2021.
• Werkendam: Hooftlanden 31, 4251
BE, plaatsen nieuwe inrit ten behoeve van parkeren bedrijfsauto’s op
eigen grond (OV20210424/6180529);
ingekomen op 21 juni 2021.
• Werkendam: Jakobsstaf 1, bouwnummer 2, aanvraag inrit en aansluiting riolering (OV20210428/6186279);
ingekomen op 23 juni 2021.
• Werkendam: Spieringsluis
5, 4251 MR, bouwen botenloods en 4 pods (trekkershutten)
(OV20210425/6182955); ingekomen
op 22 juni 2021.
• Wijk en Aalburg: den Oudert 16,
4261 NB, realiseren toestaan van
burgerbewoning in het pand
(OV20210419/ 6171517); ingekomen
op 17 juni 2021.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Almkerk: Emmikhovenseweg 3,
4286 LH, tijdelijk (maximaal 2 jaar)
woonunit plaatsen (OV20210320/
6026271); verzonden op 23 juni
2021.
• Andel: Hoge Maasdijk 29 en
31, 4281 NE, verbouwen twee
woningen en aan elkaar verbinden middels een uitbreiding
(OV20210335/6067997); verzonden
op 22 juni 2021.
• Genderen: nabij Hoofdstraat 46,
4265 HL, plaatsen hekwerk
(OV20210351/ 6085649); verzonden
op 25 juni 2021.
• Giessen: Parallelweg 66, 4283 GS,
plaatsen keerwand ten behoeve
van het ophogen van een talud
(OV20210343/6080035); verzonden
op 23 juni 2021.
• Hank: Kamersteeg 1, 4273 GM,
legaliseren bouwen overkapping
(OV20210359/6093491); verzonden
op 23 juni 2021.
• Nieuwendijk: Kildijk 123, 4255 TG,
plaatsen dakkapel voorzijde
woning (OV20210420); verzonden
op 23 juni 2021.
• Nieuwendijk: Prikwaardweg 1,
4255 NZ, tijdelijk (5 jaar) plaatsen
verrijdbaar chalet om in te wonen
(OV20210411); verzonden op
23 juni 2021.
• Sleeuwijk: Griendweg 19, 4254
CR, aanleggen twee padelbanen
(OV20210324/6059315); verzonden
op 22 juni 2021.
• Sleeuwijk: Vijfmorgen 34, 4254 CJ,
plaatsen dakkapel op het achterdakvlak woning
(OV20210338/ 6073879); verzonden
op 23 juni 2021.
• Waardhuizen: Waardhuizen 7,
4287 LP, uitbreiden bestaande
woning (OV20210185/5902577);
verzonden op 22 juni 2021.
• Waardhuizen: Waardhuizenseweg
2, 4287 LT, plaatsen schuur en paardenstal (OV20210328/6062487);
verzonden op 23 juni 2021.
• Werkendam: Bandijk 46, 4251 MG,
nieuw dak leggen op de landbouwschuur (OV20210293);
verzonden op 25 juni 2021.
• Werkendam: Schans 10, 4251 PT,
tijdelijk (10 jaar) realiseren bed
and breakfast in een vrijstaand
bijgebouw (OV20210314/6051537);
verzonden op 23 juni 2021.

• Werkendam: Spijksweer 2,
4251 XS, plaatsen schutting en
renoveren bestaande overkapping
(OV20210391/6138223); verzonden
op 23 juni 2021.
• Werkendam: Laan van Welgelegen 75, 4251 KK, plaatsen opbouw op een bestaande uitbouw
(OV20210349/6084721); verzonden
op 24 juni 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
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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

