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Beste mensen,

Het afgelopen weekend zijn er belangrijke corona-stappen gezet. Met als
meest opvallende maatregel natuurlijk
dat we de 1,5 meter hebben losgelaten. ‘Afstand houden’, de term die we
allemaal kennen en waar velen van ons
moeite mee hebben, is van ‘maatregel’
overgegaan naar ‘dringend advies’.

Velen van u hebben zich inmiddels
laten vaccineren. Dank daarvoor.
Met de vaccinatielocatie in Almkerk
en de prikbus hebben we geprobeerd
het halen van een prik zo makkelijk
mogelijk voor u te maken.
Voor mij is vaccineren de manier om
onszelf én vooral ook onze naasten
te beschermen. Sommige inwoners
denken daar anders over en dat is
ieders goed recht.
Mijn wens is dat we met respect
voor elkaar de maatregelen in acht
nemen zodat we, hopelijk over niet al
te lange termijn, onze draai hebben
gevonden hoe we in de toekomst om
moeten gaan met dit virus.

Egbert Lichtenberg,
burgemeester

Werkbezoek college aan Hank
Heeft u aandachtspunten?
Zijn er zaken die u bij hen onder de
aandacht wilt brengen?
Geef deze dan vóór vrijdag 1 oktober
16.00 uur door aan het bestuurssecretariaat. Zij zorgen ervoor dat
u tijdens de rondwandeling ruimte
krijgt om over uw vragen in gesprek
te gaan met de collegeleden.
Het college van burgemeester en
wethouders is op dinsdag 5 oktober
van 13.00 uur tot 14.30 uur op werkbezoek in Hank. Zij maken onder
meer een wandeling door het dorp.
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WEGENS SUCCES HERHAALD:

Niemand had vooraf gedacht dat
We kunnen elkaar weer bijna zonder het virus ons zo lang in zijn greep
beperkingen ontmoeten.
zou houden. Maar we komen er wel.
In de horeca, bioscoop en andere ge- Ik heb er alle vertrouwen in dat we
legenheden betekent dat wel dat we samen op weg zijn naar een prettige
alleen naar binnen mogen met een
wijze om met elkaar om te gaan. We
coronatoegangsbewijs. Afgelopen
hebben veel geleerd de afgelopen
dagen bleek dat dat voor veel inwo- periode.
ners geen probleem was. Dat doet
Sommigen onder ons hebben ook
mij goed, want SAMEN blijft toch de veel geleden, veel meegemaakt.
enige optie om de verspreiding een
En het virus is er nog. Ik blijf u dan
halt toe te roepen. Dank u wel.
ook wijzen op de basisregels: was u
handen, blijf thuis bij klachten, laat
Ik begrijp dat deze maatregel voor
u testen en zorg binnenshuis voor
ondernemers niet fijn is. Zij congoede ventilatie.
troleren hun gasten niet graag op
deze manier. En dat siert hen ook.
De bekende laatste loodjes zijn altijd
Zij willen u gewoon een fijne avond
zwaar. Samen kunnen we de beperbezorgen en iets lekker te eten voor kingen aan. En vooral: samen kunnen
u maken of een drankje serveren.
we ervoor zorgen dat dit inderdaad
Toch zijn zij verplicht deze controle
de laatste loodjes zijn.
wel te doen. Ik wil u vragen om hen
daarbij te blijven helpen. Als u op
Beste mensen,
stap gaat, zorg dat u dat toegangsik wens u en uw naasten allemaal
bewijs bij u heeft en ondersteun
een goede gezondheid en een mooi
daarmee onze ondernemers.
najaar.
Ons geduld wordt danig op de proef
gesteld, maar stapje voor stapje
gaan we de goede kant op.
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Het bestuurssecretariaat kunt u
bereiken per mail:
bestuurssecretariaat@
gemeentealtena.nl of bel met
0183 - 51 61 00.

Coronavaccinatie bij prikbus van
11 tot en met 14 oktober

Is het er nog niet van gekomen om je
te laten vaccineren tegen corona? Of
heb je nog vragen over de vaccinatie?
Van maandag 11 tot en met donderdag 14 oktober staat de GGD met
een prikbus op verschillende pleinen
in Altena. Je kunt hier terecht voor je
eerste vaccinatie.
De bus is een aanvulling op de
bestaande vaccinatielocaties, geen
vervanging daarvan. Mensen met
een bestaande vaccinatie-afspraak
bij een reguliere locatie worden
niet in de prikbus gevaccineerd.
Ook niet wanneer je de afspraak
(voor je tweede vaccinatie) hebt
laten vervallen.

legitimatiebewijs mee. Ben jij niet in
het bezit van een geldig legitimatiebewijs? Kom dan zonder. Samen zoeken we naar een passende oplossing.
Heb je een vraag over het vaccineren tegen corona? Ook daarvoor
kun je bij de prikbus terecht. De
artsen en verpleegkundigen van de
GGD staan voor je klaar met antwoorden.

Locaties:
•	Maandag 11 oktober van 10.00 uur
tot 19.00 uur: Veen, bij VV Achilles,
Groeneweg
•	Dinsdag 12 oktober van 10.00 uur
tot 19.00 uur: Werkendam,
Gedempte Haven
Vrijwillige vaccinatie
•	Woensdag 13 oktober van 10.00
Ben je 12 jaar of ouder en wil je een
uur tot 19.00 uur: Wijk en Aalburg,
vrijwillige vaccinatie met het Janssen
Marktplein
of Pfizer vaccin? Je bent van harte
•	Donderdag 14 oktober van 10.00
welkom! Je hoeft hiervoor géén
uur tot 19.00 uur: Meeuwen, Hoek
afspraak te maken. Let op: neem je
(voor de kerk)

Hulp bij instellen coronacheck-app?
• Rijswijk: Servicepunt de Parel,
woensdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur.
• Werkendam: Servicepunt Vlechtwerk, dinsdagochtend van 9.30 tot
12.00 uur.
• Wijk en Aalburg (vanaf 5 oktober):
bibliotheek, dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur.
• Woudrichem: bibliotheek in
De Werf, woensdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.

Lukt het u niet om de coronacheck-app in te stellen? Of heeft
u andere vragen over de coronacheck-app? Kom dan naar één van de Vragen?
Digi-inlopen van Senior Web.
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met Margriet Westerlaken via
U kunt binnenlopen in de
06 – 49 89 68 67 of 0183 – 30 18 55.
bibliotheek in:
• Nieuwendijk: dinsdagochtend van
9.30 tot 12.30 uur.

‘Fietsen voor m’n eten’ in de Dutch Food
Week Altena
boerderijwinkels en kraampjes, voor
de dagelijkse boodschappen. Dit heeft
vele voordelen. Iedereen die op deze
gezonde manier zijn boodschappen
doet, weet waar zijn eten vandaan
komt en steunt de lokale boer. Er is
geen verspilling van oogst die over is,
en voor de producten wordt een
eerlijke prijs gevraagd.
Kijk voor allerlei informatie, verkooppunten, fietsroutes, recepten, tips en
dergelijke op:
• fietsenvoormijneten.nl;
• www.facebook.com/groups/fietsenvoormijnetenaltena.
Van 9 tot en met 16 oktober bruist het
in Altena van de evenementen rondom
de positieve kracht van voedsel. Altena
doet namelijk voor de eerste keer mee
met de landelijke campagne Dutch
Food Week. Dit jaar staan gezondheid,
duurzaamheid en goed leven centraal.
Hier maakt de gemeente Altena zich
het hele jaar door hard voor, maar
tijdens Dutch Food Week extra.
Deze campagne past bij het streven
van de wethouders Matthijs van
Oosten en Roland van Vugt om in
2046 een circulair voedselsysteem te
realiseren. En Altena heeft alles in huis
om dat te bereiken: de vitale en mooie
landelijke omgeving, de diversiteit
van onze landbouw en voedselsector
en de ondernemersmentaliteit van de
inwoners.

Ervaar zelf de positieve kracht van
voedsel en doe mee!
Interesse om als inwoner deel te
nemen aan een activiteit in de DFWA?
Zet de DWFA in uw agenda! Kijk voor
het meest actuele programma op
gemeentealtena.nl/dutchfoodweek.
Interesse om als ondernemer een activiteit in de DFWA te organiseren?
Dat kan nog! Aanmelden via
www.dutchfoodweek.nl.

Stap op de fiets!
Doe mee aan één van de vele activiteiten:
• 9 oktober: Pixelfarming ervaren, zien
en proeven, Almkerk
• 9 en 16 oktober: buffels begroeten bij
Buffelgaard, Wijk en Aalburg
• 9 en 16 okobert: open dag boerderij
Kolff, Almkerk
• 15 oktober: masterclass korte keten
Tour Ondernemen weer ‘on tour’
voor ondernemers, Almkerk
zoals vanouds tijdens de DFWA
• 15 oktober: open avond bakkerij
Tijdens de DFWA gaat Jacoline Peek
Gerard & Suus en korenmolen Twee
als kopvrouw met in haar wiel wethouGebroeders, Wijk en Aalburg
der Matthijs van Oosten, wethouder
• 15 en 16 oktober: honingproeverij,
Roland van Vugt en het team onderWijk en Aalburg
nemen ‘Fietsen voor m’n eten’. Onder- • 16 oktober: open dag ijs- en geitenweg stoppen ze bij diverse onderneboerderij Lekker Gemekker, Andel
mers om met hen in gesprek te gaan
• Hele week: speciale Dutch Food
over gezonde voeding en ondernemer- Week Maaltijdbox bestellen!
schap. Uiteraard wordt de fietsmand
• Hele week: Fietsen voor m’n Eten
gevuld met lekkere, lokale en voedzavoor een boodschappenmand vol
me producten uit Altena.
met lokale producten.
Voor meer informatie over ‘Tour Ondernemen’ kunt u terecht bij het team Bij vragen kunt u ook terecht bij de
Ondernemen van de gemeente Altena. gemeente Altena door een e-mail te
De accountmanagers bedrijven die u
sturen naar: dutchfoodweekaltena@
graag te woord staan, zijn:
gemeentealtena.nl.
• Henri Gelevert (accountmanager
bedrijven: bedrijventerreinen, MKB
en ondernemersverenigingen),
bereikbaar via h.gelevert@
gemeentealtena.nl of
06 - 20 52 23 18;
• Tim van het Hof (accountmanager
bedrijven: detailhandel, horeca en
agrarische ondernemers), bereikbaar
via t.vanhethof@gemeentealtena.nl
of 06 - 51 14 17 09.
‘Fietsen voor m’n Eten’!
‘Fietsen voor m’n eten’ is een consumentenplatform en een informatiebron om het dagelijkse eten bij elkaar
te sprokkelen op de fiets. Sinds januari
2021 verzamelt Jacoline Peek in Altena
verkooppunten langs de weg, zoals

GRATIS BEZOEK
ENERGIECOACH
+ € 50,- korting
Altena Woont Slim helpt

Wil je een lagere energierekening? Dat kan! Altena Woont
Slim helpt je met gratis advies en slimme tips van
de energiecoach én met € 50,- aan energiebesparende
producten.

Begin met slim besparen

Jij wilt energie besparen. Maar welke maatregelen zijn voor
jouw woning interessant? Je wilt geen grote investeringen
of verbouwingen, maar simpele aanpassingen in je
dagelijks leven. Met de gratis energiecoach én
€ 50,- aan gratis bespaarproducten in
woonslimshop.nl kun je écht slim besparen.

Energiecoach uitnodigen en
kortingsbon aanvragen

Als je aan de slag wilt, moet je wel weten
hoe én snel schakelen! Een gratis bezoek
van de energiecoach – bij jou thuis – geeft
je snel inzicht in kleine energiebesparende
maatregelen. Met € 50,- aan gratis
bespaarproducten kun je díe maatregelen
meteen voordelig doorvoeren.*

VRAAG DE GRATIS ENERGIECOACH EN
KORTINGSBON AAN OP ALTENAWOONTSLIM.NL
U kunt zich maar één keer aanmelden voor een kortingsbon en/of een energiecoach.
* Deze actie loopt tot en met 30-11-2021

Ga naar de website

Koffiepraat
Ouderenadviseurs
De vrijwillige ouderenadviseurs zijn
opgeleid en op de hoogte van activiteiten en voorzieningen. Zij hebben
ook kennis op het gebied van welzijn,
wonen en zorg.
De ouderenadviseur kan ook een
luisterend oor zijn als u moeite heeft
om alleen te zijn of u een vorm van
eenzaamheid ervaart. Dit mag iets
zijn om over te praten. Samen kunt
u bekijken of er iets mee gedaan kan
worden.

De komende maanden komt u de
mensen van Stichting Welzijn Pro
Seniore en Trema Welzijn tegen op
de markten of in de dorpen van Altena. Want: Ouderen: Ouderenadvies
komt naar u toe! We zijn herkenbaar
aan onze vlag en gifgroene hesjes
met de tekst “Koffiepraat “.
Heeft u zin in een praatje of een
vraag voor ons? Bent u nieuwsgierig
wie wij zijn? Kom dan kennismaken!

Ouderenadviseur op bezoek
Stelt u een bezoek van een vrijwillig
ouderenadviseur op prijs? Neem dan
contact met ons op met Welzijn Pro
Seniore of Trema Welzijn:
• Regio Werkendam en Woudrichem:
Anne-Marie van der Vliet van Stichting Trema Welzijn via
0183 – 40 84 44.
• Regio Aalburg: Heleen van der
Hulst van Stichting Welzijn Pro
Seniore via 06 – 30 27 98 52.
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Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,
evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.
Hier heb je per 25 september een
coronatoegangsbewijs nodig:
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines*

Zo werkt het coronatoegangsbewijs
Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.
Stap 2 Log in met DigiD of vul de ophaalcode in.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.
Entertainment toegestaan.

Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.

Dit is je coronatoegangsbewijs.

Geen maximaal aantal bezoekers.**

Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Evenementen, zoals festivals, feesten en
professionele sportwedstrijden

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

Mondkapjesplicht
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

In het openbaar vervoer.
In het professioneel personenvervoer.
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Geen maximaal aantal bezoekers.**
* Het coronatoegangsbewijs is niet nodig op terrassen. Dit geldt ook
voor een aantal andere specifieke horecalocaties. Kijk voor alle
informatie op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs
** Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal
75% van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Wassen

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

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Afstand

1,5 meter blijft een
veilige afstand.
Schud geen handen.

Thuiswerkadvies
Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

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

Gezocht: gastheer of gastvrouw voor
dorpshuis Vlechtwerk

Voor het dorpshuis Vlechtwerk in Werkendam zoeken we een vrijwilliger die
het leuk vindt om gasten te ontvangen. De taken bestaan uit: gasten ontvangen en wegwijs maken, ondersteunende taken van de beheerder, koffie
en thee schenken, ruimtes klaarmaken
en klaarzetten, het dorpshuis open en
sluiten. Dit is in overleg met de vaste
beheerder.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die flexibel is qua
dagen en tijden. De beheerder overlegt met u wanneer dit nodig is. Dit kan
overdag zijn maar ook in de avonduren, 7 dagen per week. Kunt u maar
beperkt vanwege een vaste baan of
studie? Dan overleggen we graag met
u over de mogelijkheden.
Interesse of vragen?
Mail naar ruben.kruithof@trema.org
of bel via 0183 – 40 84 44 en vraag naar
Ruben Kruithof of Fenna Vogelsang.

Van donderdag 30 september tot en
met vrijdag 8 oktober is de Midgraaf afgesloten voor het verkeer.
We vervangen het asfalt. De weg is
dicht tussen de Biesheuvelweg en de
Duijlweg.
Vragen?
Stel ze aan de heer Henk Valkis via
h.valkis@gemeentealtena.nl of bel
naar 0183 – 51 67 38.

Officiële bekendmakingen
Evenementenvergunningen

Van de gemeenteraad
het met de raadsleden, om te kijken
wat zij hierin voor u kunnen betekenen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de griffie.
Rapport Rekenkamercommissie
over sportbeleid
De Altenarondes, waarin de raad informatie krijgt over diverse onderwerpen
5 oktober: gemeenteraad
en raadsvoorstellen, beginnen om
naar Veen
19.30 uur. Op de agenda staat onder
De gemeenteraad bezoekt op
andere:
5 oktober Veen. In de middag ver• Startersleningen
zorgen leden van de Dorpsraad een
• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
rondleiding voor gemeenteraadsle• Bestemmingsplan Kerkeinde
den, burgemeester en wijkwethouSleeuwijk
der. Er is onder andere aandacht voor • Nota ruimtelijke kwaliteit
verschillende verkeerssituaties en de De volledige agenda met tijdstippen
raad neem een kijkje bij het gezinsen locaties, vindt u in het raadsinforhuis Bok (beschermd wonen voor
matiesysteem altena.raadsinformatie.
jongeren).
nl/ (klik in de kalender op de Altenaronde op 5 oktober).
Tussen 19.00 en 19.30 uur is er een
inloop in het Dorpshuis en vanaf
Bijwonen of terugluisteren
19.30 houdt de raad de Altenarondes. U kunt de Inloop en Altenarondes
Daarvoor maken we gebruik van het bijwonen, publiek is gelukkig weer
Dorpshuis Veen en de kantine van VV welkom! Houd er rekening mee dat er
Achilles.
tegelijkertijd wordt vergaderd in het
Dorpshuis en bij VV Achilles.
Kunt u er niet bij zijn? Van de bijeenkomsten maken we een geluidsopname, die u later terug kunt terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

Iets onder de aandacht brengen
van de raad? Maak gebruik van de
inloop!
Tussen 19.00 en 19.30 uur houdt de
raad in het Dorpshuis een Inloop. Als
inwoner van Veen kunt u hier zaken
onder de aandacht brengen van de
raad. Dat kan over van alles gaan:
een verkeerssituatie in de wijk, een
bewonersinitiatief of misschien heeft
u ideeën over de lokale politiek? Deel

Almkerk en Babyloniënbroek:
werkzaamheden Midgraaf

Informatie en contact
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de
vergaderingen, wilt u een keer 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 gemeentealtena.nl/
gemeenteraad en over de raadsvergaderingen op altena.raadsinformatie.nl.

De burgemeester van Altena en het
college van burgemeester en wethouders van Altena hebben de volgende
evenementenvergunning verleend:
• Wijk en Aalburg: Jaarmarkt
(2021-028571)
Stichting Jaarmarkt Wijk en Aalburg
organiseert de jaarmarkt op zaterdag
2 oktober 2021. De jaarmarkt is op en
rond de Markt in Wijk en Aalburg.
De rommel- en warenmarkt is van 10.00
tot 17.00 uur en op het horecaplein kunt
u genieten van een drankje van 10.00 tot
22.00 uur. Voor meer info zie website
www.jaarmarktwijkenaalburg.nl.
• Werkendam: Kermis
(2021-029063)
Oranjevereniging Werkendam organiseert de kermis van dinsdag 5 tot
en met zaterdag 9 oktober 2021.
De kermis staat op het parkeerterrein
van Werkina in Werkendam en is elke
dag geopend van 13.00 tot 23.45 uur.
De attracties zijn voor jong en oud.
Voor meer info zie facebookpagina
Oranjevereniging Werkendam.

• Wijk en Aalburg: Circus in de Zorg
(2021-016494)
Op zaterdag 16 oktober 2021 worden
er verschillende besloten circusvoorstellingen gegeven voor de cliënten
en hun begeleiding van Zorgplein
Maaswaarden op de Markt in Wijk en
Aalburg. Voor meer info zie facebookpagina Circus in de Zorg.
Inzien
U kunt de verleende vergunningen
inzien vanaf de eerste werkdag na
deze publicatie. U kunt hiervoor een
afspraak maken via 0183 - 51 61 00.

Bezwaar
Het is voor belanghebbenden mogelijk
• Werkendam: Tijdrit MTB –
binnen zes weken een bezwaarschrift
Veldrijfiets (2021-028988)
in te dienen. U kunt een gemotiveerd
Stichting Wielervrienden Werkendam bezwaarschrift indienen bij het college
organiseert een tijdrit MBT – veldvan burgemeester en wethouders van
rijfiets op zaterdag 9 oktober 2021.
Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.
De tijdrit wordt gereden aan de Boom- Het is niet toegestaan om een begatweg (Noordwaard) in Werkendam zwaarschrift via e-mail in te dienen.
van 10.00 tot 17.00 uur. De rit is voor
recreatieve en goed getrainde wielrenners (dames en heren) van 8 tot 70 jaar.

Meldingen Activiteitenbesluit
milieubeheer

Voorontwerp bestemmingsplan
Maaslandjes in Veen

Dussen:
• Agrarisch Bedrijf Noorloos V.O.F.,
Pleunesteeg 5 b (zaaknummer
2021-029748)

Een melding Activiteitenbesluit moet
bij de gemeente worden gedaan voor
het starten of veranderen van een bedrijf. Of er een melding moet worden
gedaan is afhankelijk van het soort
bedrijf en de activiteiten van het bedrijf
De gemeente Altena heeft de onderstaande meldingen Activiteitenbesluit
Milieubeheer ontvangen:
Andel:
• Las- en reparatiebedrijf De Fijter,
Mr. S. Naaijenstraat 16 (zaaknummers 2020-031925 en 2021-011776)

Hank:
• Shell Station Hank, Rijksweg A27 2
(zaaknummer 2021-029748)
• MTS C.A.M.M. van Dortmont,
Keizer Napoleonweg 6a (zaaknummer 2020-031931)
Genderen:
• Fruitteeltbedrijf vd Stelt, Notendijk
10 (zaaknummer 2021-006379)
Werkendam:
• Van Maastricht Lasservice,
Hulsenboschstraat 22a 5
(zaaknummer 2021-031488)
U kunt geen bezwaar indienen of in
beroep gaan
Deze meldingen zijn alleen informatief.
Hiertegen kan geen bezwaar of beroep
worden ingediend.

Almkerk:
• Merel van Asseldonk B.V., Midgraaf
11 (zaaknummer 2021-021327)
Inzien
U kunt de meldingen bekijken in het
gemeentehuis, Sportlaan 170 in
Almkerk. Maak hiervoor eerst een
afspraak via 0183 - 51 61 00.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• Sleeuwijk: Larikslaan 94, 4254 BJ,
bestaande dakkapel vervangen door
een nieuw te plaatsen dakkapel
(OV20210617/6383629); ingekomen
op 20 september 2021.
• Sleeuwijk: Waterlinie ong.
(kavel 6), plaatsen tijdelijke woonkeet (OV20210600/6337653); ingekomen op 15 september 2021.
• Sleeuwijk: Traverse 1, 4254 VH,
• Genderen: Genderensedijk tussen
plaatsen houten overkapping
5-7, 4265 JJ, realiseren bedrijfspand
tussen schuur en hoofdgebouw
en de bestaande in- en uitritten
(OV20210614/6376199); ingekomen
verbreden (OV20210607/6372425);
op 19 september 2021.
ingekomen op 15 september 2021.
• Werkendam: Jacobsstaf,
• Giessen: Korenschoof 2, 4283 HH,
plaatsen prefab weegbrug
vervangen een deel van de speelvoor- (OV20210606/6369177); ingekomen
zieningen op de bestaande speelloop 14 september 2021.
catie (OV20210616/6382507); ingeko- • Werkendam: Voetweide 13,
men op 20 september 2021.
4251 WL, uitbreiding dakopbouw
• Hank: Kamersteeg 4, 4273 GM,
(OV20210613/6377993); ingekomen
realiseren overdekte uitlopen bij
op 16 september 2021.
de bestaande pluimveestallen
• Wijk en Aalburg, Dreefzicht 5,
(OV20210610/6376431); ingekomen
4261 KJ, plaatsen bijgebouw
op 16 september 2021.
(OV20210609/6375679); ingekomen
• Nieuwendijk: Rijksweg 68,
op 16 september 2021.
4255 GM, bestaand dak vervangen
(OV20210615/ 6382309); ingekomen U kunt nog geen bezwaar maken
op 20 september 2021.
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Heeft u de gratis
AfvalAltena app
al gedownload?

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag
1 oktober tot en met donderdag 11
november 2021.
U kunt de documenten bekijken tot
en met donderdag 11 november 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.

Burgemeester en wethouders van
Altena maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor het gebied tussen de
Maasdijk in Veen en de Veense Put ook
wel aangeduid als de Maaslandjes.
U kunt tot en met 11 november 2021
Het bestemmingsplan voorziet in een ook uw inspraakreactie geven
nieuwe juridisch-planologische regeling voor dit gebied.
Dat kan op 2 manieren:
De aanleiding voor dit bestemmingsplan is het actualiseren van de bestemmingsplannen
‘Plassengebied Veen” (1994) en de
eerste herziening (1996).
De gemeente Altena (voormalige
gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem) heeft het voornemen
om de ruimtelijke kwaliteit en het functioneren van het gehele Plassengebied
Veen te verbeteren. Het gebied biedt
kansen om een kwaliteitsverbetering
tot stand te brengen op het gebied van
natuur- en recreatieontwikkelingen.
De plannen dubbelbestemming en gebiedsaanduidingen en het parapluplan
blijven daarnaast bestaan.

• U stuurt een brief naar het college
van burgemeester en wethouders:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.
• U geeft uw inspraakreactie in een
gesprek. U belt hiervoor met Gert-Jan
Wondergem voor het maken van een
afspraak via 0183 – 51 61 00.

Vragen via videospreekuur
Belangstellenden die na het lezen van
de stukken specifieke vragen hebben,
kunnen zich opgeven voor een videospreekuur. Er zijn spreekuren gereserveerd op:
• 13 oktober tussen 10.00 uur en
12.00 uur;
• 20 oktober tussen 19.00 uur en
21.00 uur;
Het college maakt bekend dat in
• 27 oktober tussen 15.00 uur en
verband met de voorbereiding van het 17.00 uur
hieronder aangegeven bestemmings- U kunt zich voor één van deze spreekplan het voorontwerp ter inzage ligt.
uren aanmelden via
Het gaat om:
gemeentealtena.nl/aanmelden• Maaslandjes (NL.IMRO.1959.VeeBP- videospreekuur.
101Maaslndjes-VO01)

Vaststelling regelingen
Digitale bekendmaking
De regeling is bekendgemaakt op
www.overheid.nl, (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/). De bekendmaking
is ook te vinden op de gemeentelijke
website www.gemeentealtena.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft
op 29 september 2020 vastgesteld:
• Regeling Toekenning Ereteken Altena
• Regeling Toekenning Waarderingsprijs
Altena

Inzien
U kunt deze regeling 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.

Kijk ook eens op
www.gemeentealtena.nl

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen
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.
• Almkerk: Provincialeweg Noord
62, 4286 EC, vervangen veestal
(OV20210443/6206905); verzonden
op 21 september 2021.
• Veen: Maasdijk 138, 4264 AS,
vervangen aanlegsteiger
(OV20210541/ 6296201); verzonden
op 23 september 2021.
• Veen: naast Veense Put 116,
4264 AL, plaatsen safaritent, uitvoeren grondwerkzaamheden
en aanleggen van een steiger
(OV20210534/6287255); verzonden
op 22 september 2021.
• Werkendam: Hulsenboschstraat
ong, bouwen bedrijfspand, een nieuwe in- of uitrit aanleggen, handelsreclame en vlaggenmasten plaatsen
(OV20210524/6272241); verzonden
op 23 september 2021.

U kunt ook om een voorlopige voor
ziening 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,
U kunt binnen 6 weken bezwaar ma Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak
ken als u belanghebbende bent
hiervoor eerst een afspraak via
U bent belanghebbende als het besluit 0183 - 51 61 00.
invloed heeft op uw situatie. U kunt

Volg ons ook op
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Andel: Sterappel 12, 4281 JA,
bouwen vrijstaande woning
(OV20210523/6281401); verzonden
op 22 september 2021.
• Hank: Jachtlaan 7, 4273 LE,
herbouwen garage/berging
(OV20210558/6309429); verzonden
op 21 september 2021.
• Rijswijk: Dorpsstraat 30, 4284 EH,
uitbreiden woning (OV20210476/
6248321); verzonden op
23 september 2021.
• Veen: Wielstraat 53, 4264 AT, tijdelijk (10 jaar) plaatsen mantelzorgwoning (OV20210542/6296379); verzonden op 23 september 2021.
• Veen: Wilhelminastraat 11, 4264 SH,
aanbouwen erker aan de voorzijde
woning (OV20210538/6289043); verzonden op 22 september 2021.
• Werkendam: Bakkerskilstraat 39,
4251 ZK, vervangen kozijn voorzijde woning (OV20210568/6325621);
verzonden op 22 sept 2021.
• Wijk en Aalburg: nabij Wijkse Bol
4a, 4261 AM, plaatsen 4 speeltoestellen (OV20210546/6296833);
verzonden op 22 september 2021.
• Woudrichem: Graaf van Horne
straat 2, 4285 BV, aanleggen inrit
(OV20210512/6279703); verzonden
op 23 september 2021.
U kunt binnen 6 weken bezwaar ma
ken 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 voor
ziening 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
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

