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Beleef duurzaam wonen in Altena
Huiseigenaren delen hun ervaringen met energiebesparing tijdens
de Nationale Duurzame Huizen Route
Klein of groot
Een huis verduurzamen kan op
allerlei manieren. Zo kunt u klein be
ginnen met ledlampen, een slimme
thermostaat en tochtstrippen, of
het groter aanpakken met isolatie
of vloerverwarming. De gesprekken
Op zaterdag 30 oktober en 6 novem met de huiseigenaren geven u handi
ber stellen gastvrije huiseigenaren
ge tips en ideeën om tot een goede
in Altena hun duurzame woning
aanpak te komen voor uw eigen
open voor bezoekers. Zij geven dan
woning. Per woning is er een maxi
uitleg over bijvoorbeeld isoleren, een maal aantal plekken beschikbaar,
warmtepomp of aardgasvrij wonen. verdeeld over zaterdag 30 oktober
Tijdens het bezoek kunt u de instal
en 6 november. Inschrijven kan bij de
laties bekijken, het wooncomfort
woning van uw keuze op de website.
ervaren en al uw vragen stellen over Aan een bezoek zijn geen kosten
duurzaam wonen. Inschrijven kan via verbonden.
duurzamehuizenroute.nl/altena.
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Ontmoetingsavonden Omgevingsvisie
Altena 2040
Hoe ziet Altena eruit over 20 jaar?
Wat willen we dan bereikt hebben,
bijvoorbeeld op het gebied van
mobiliteit, groen, of woningbouw?
Hoe passen we de opwek van duur
zame energie in ons gebied, en hoe
combineren we dat met meer buiten
ruimte voor beweging, ontspanning
en voedsel verbouwen? Kortom, hoe
willen we omgaan met de ruimte om
ons heen? Over die vragen hebben
we de afgelopen tijd met veel partij
en gesproken. In de Omgevingsvisie
geven we de antwoorden op die
vragen. Wilt u hier meer over weten?
We organiseren 3 ontmoetings
avonden over de Omgevingsvisie.
Ambities
We hebben 4 ambities voor de toe
komst. Dit zijn belangrijke punten
om rekening mee te houden als we
een beslissing moeten nemen. Bij
voorbeeld een beslissing over nieuw
beleid. Het doel is te zorgen dat
Altena in 2040 een leefbare, gezon
de, veilige, toekomstbestendige en
duurzame gemeente is. Met betrok
ken inwoners die hier met plezier
wonen, werken en recreëren.

Ontmoetingen
Voor de Omgevingsvisie hebben we
veel inwoners, ondernemers en
organisaties gesproken. Graag geven
we iedereen de kans hierover nog een
keer met elkaar in gesprek te gaan.
Daarom organiseren we 3
ontmoetingen. Daarin denken we met
elkaar na over hoe onze gemeente de
komende 20 jaar verandert, en wat dat
betekent voor de omgeving.
De ontmoetingen vinden plaats:
- Maandag 22 november in Almkerk
- Dinsdag 23 november in Wijk en
Aalburg
- Woensdag 24 november in
Sleeuwijk
Programma, locaties en tijden volgen
zo snel mogelijk.

Wijk en Aalburg:
informatiebijeenkomst Polstraat
Maandag 15 november

Het oogstseizoen is begonnen. Dit kan
leiden tot verkeersonveilige situaties
op de weg. Bijvoorbeeld door gladheid
door modder of kapotte bermen. Wij
vragen u om extra alert te zijn en uw
rijgedrag aan te passen in het verkeer.

Na gesprekken met bewoners,
bezoeken en onderzoek heeft de gemeente een nieuwe visie opgesteld
voor de Polstraat in Wijk en Aalburg.
Graag leggen we deze conceptvisie
voor aan bewoners en andere
belangstellenden tijdens een
informatieavond.
U bent van harte welkom maandagavond 15 november vanaf 19.30 uur
in de d’Alburcht in Wijk en Aalburg.

Aanmelden kan tot 12 november
door te mailen naar
t.schoester@gemeentealtena.nl

Starterslening beschikbaar
Vanaf 1 november is de Starters
lening beschikbaar in de gemeente
Altena. Voor veel starters op de
woningmarkt liggen de prijzen van
koopwoningen te hoog. Daarom
helpen wij starters door het aanbieden van een starterslening.
Met de starterslening overbrugt u
het verschil tussen de prijs van het
huis dat u wilt kopen, en het bedrag
dat u bij de bank kunt lenen. De
lening is een tweede hypotheek,
waarvan de rente en aflossing in
maximaal 30 jaar moeten worden
terugbetaald.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor
een starterslening moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
• U koopt voor de eerste keer een
woning;
• U bent niet jonger dan 18 en niet
ouder dan 40 jaar;
• U woont of werkt in Altena, of u
hebt er vijf jaar aaneengesloten
gewoond;
• De woning staat in gemeente Altena. Het maakt niet uit of het een
nieuwbouwwoning of een bestaande woning is;

Houd rekening op de weg met het
oogstseizoen

• U hebt een volledige en getekende
voorlopige koopovereenkomst;
• U sluit een hypotheek en starters
lening af onder voorwaarden van
de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG);
• Er gelden geen andere kortingsregelingen in uw situatie;
• De prijs van de woning is maximaal
€260.000,- inclusief verbeterkosten
en meerwerk;
• U gaat de woning zelf bewonen.
Lening aanvragen of meer weten?
• U kunt de lening vanaf 1 november
online aanvragen. Hiervoor hebt
u een DigiD inlogcode nodig. Kijk
voor aanvragen en meer informatie
op gemeentealtena.nl/
starterslening, of neem contact
met ons op via 0183 – 51 68 03
of mail naar
r.rauws@gemeentealtena.nl.

Collega’s gezocht!
voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt. Bent u flexibel en vastberaden? Houdt u van uitdagende
situaties? Ontdek dan de gemeente
Altena als werkgever.
Dit zijn onze actuele vacatures:
• Concernjurist
• Juridisch adviseur
vergunning
• Senior Juridisch adviseur
Wij zijn op zoek naar gedreven collevergunning
ga’s die samen met ons de schouders • Accountmanager bedrijven
willen zetten onder het opbouwen
van de gemeente Altena!
Meer informatie?
Kijk voor de volledige vacatures op
Wij zoeken talent dat zich thuis voelt www.werkenbijgemeentealtena.nl
in deze veranderende omgeving die

We hebben afspraken gemaakt met
vertegenwoordigers van agrariërs en
de politie om de kans op onveilige
situaties te verkleinen. We houden
hierbij rekening met zowel de verkeersveiligheid van weggebruikers als
de belangen van de agrariërs.

Melden onveilige situatie om ongevallen te voorkomen
Bij de invalswegen van de gemeente
Altena zijn waarschuwingsborden geSamen houden we het veilig op de
plaatst om weggebruikers te wijzen op
weg
het oogstseizoen. Ziet u een verkeerWe vragen weggebruikers rekening te sonveilige situatie door modder op de
houden met het oogstseizoen. In de
weg of kapotte bermen, dan kunt u dit
oogstperiode rijden er meer landbouw- melden bij de gemeente Altena of bij
voertuigen op de openbare weg. Heb
de provincie Noord-Brabant.
begrip voor agrariërs die hun oogst
binnenhalen. Er is kans op verkeershin- Voor een melding over gemeentelijke
der. Houd rekening met modder op de wegen belt u naar de gemeente via
weg en pas uw snelheid aan. Agrariërs telefoonnummer
zijn verantwoordelijk om de weg zo
0183 - 51 61 00 (buiten kantooruren
schoon mogelijk te houden tijdens hun kiest u voor keuze 1,
werkzaamheden en waar dit niet lukt
calamiteitendienst).
de weg direct schoon te maken. Waar
nodig plaatsen ze extra waarschuVoor een melding over provinciale
wingsborden.
wegen (N-wegen) belt u naar de
provincie via telefoonnummer
073 - 680 73 68.

BravoFlex: vervoer in avonduren,
weekend en feestdagen
tarief of gebruikelijke belkosten).
BravoFlex rijdt in de gemeente
Altena het hele jaar op:
• maandag tot en met vrijdag van
19.00 tot 00.00 uur
• zaterdag, zondag- en feestdagen
van 09.00 tot 00.00 uur
Wat kost het?
Op opstaptarief is €2,48 en u betaalt
€0,44 per kilometer. Hierbij meten
we de kortste route van A naar B. U
betaalt uiteraard niet extra als de
chauffeur om moet rijden om een
andere klant op te halen. OV-kaarten
of andere (korting)kaarten zijn niet
geldig.
OV-knooppunten in Altena
In Altena zijn vijf OV-knooppunten:
• OV-knooppunt Werkendam Veer
Gorinchem
• OV-knooppunt Sleeuwijk De Tol
Hoe werkt het?
• OV-knooppunt Sleeuwijk Veer
Download de gratis BravoFlex app in
Gorinchem
de Google Play Store of App Store.
• OV-knooppunt Wijk en Aalburg
Plan vooraf zelf uw rit en kies de
Kromme Nol
instaphalte en bestemming. Bekijk
• OV-knooppunt Woudrichem Veer
in de app hoe laat u wordt opgehaald Gorinchem
en waar het voertuig zich bevindt. U
betaalt met een pinpas bij de chauf- Kijk voor alle informatie over routes
feur. Reserveert u liever via de teleen tijdstippen op www.bravoflex.info
foon? Bel 088-0761977 (tegen lokaal
BravoFlex is een vervoerservice voor
de avonduren, in het weekend en op
feestdagen, daar waar niet of nauwelijks openbaar vervoer beschikbaar
is. De dienst rijdt ook in de gemeente
Altena. Met de app van BravoFlex
boekt u een rit naar keuze vanaf
een bushalte naar een veerhalte of
OV-knooppunt, een zogeheten ‘hub’
en andersom. Vanaf deze hubs kunt
u verder reizen met het openbaar
vervoer.

Dussen: groot onderhoud
Aartswaardenstraat
Tijdens deze werkzaamheden is het
doorgaande verkeer gestremd. De
woningen zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Een omleidingsroute
wordt met borden aangegeven.
De werkzaamheden duren tot
ongeveer 11 december.

Maandag 1 november starten we
met groot onderhoud aan de bestrating van de Aartswaardenstraat in
Dussen. Alle oude materialen zullen
worden vervangen door nieuwe
materialen.

Vragen?
Stel ze gerust aan de uitvoerder van
de aannemer, Michel Verhoeven via
06-20 44 08 11 of aan de heer
Adriaan Lievaart via 0183 – 51 67 67.

Woudrichem: groot onderhoud
Burgemeester van der Lelystraat
Maandag 1 november starten we
met groot onderhoud aan de bestrating van de Burgemeester van der
Lelystraat in Woudrichem. Het gaat
om het wegvak tussen de Graaf van
Hornestraat en de stoep Merwededijk. Alle oude materialen zullen
worden vervangen door nieuwe
materialen.
Tijdens de werkzaamheden is het
doorgaande verkeer gestremd. De
woningen zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Een omleidingsroute
wordt met borden aangegeven.
De werkzaamheden duren tot
ongeveer 24 december.

Vragen?
Stel ze gerust aan de uitvoerder van
de aannemer, de heer Ronald van
der Stelt via 06-24 27 48 63 of aan de
heer Adriaan Lievaart via
0183 – 51 67 67.

Inspectie en keuring putten
bluswatervoorziening
Het gaat om alle geboorde putten
in de openbare ruimte binnen de
gemeente Altena.
Tijdens de werkzaamheden kan er
tijdelijk verkeershinder zijn. Verkeer
heeft dan beperkt doorgang.

Sleeuwijk: woonrijp maken Waterlinie
Maandag 8 november start aannemer Pouw Dodewaard met het
woonrijp maken van de Waterlinie in
Sleeuwijk. Het gaat om de Waterlinie
vanaf huisnummer 147 tot aan de
Palissade en de Taverse. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind
november.
De Waterlinie wordt ter hoogte van
de werkzaamheden afgesloten voor
het doorgaand verkeer. De Palissade en Taverse zijn bereikbaar via De
Roef en de Fortgracht . De Waterlinie
is bereikbaar via de Rijksstraatweg.

Vragen?
Stel ze aan de heer Henk Valkis via
h.valkis@gemeentealtena.nl of bel
naar 0183 – 51 61 00.

Werkzaamheden A27
werkzaamheden uit aan de A27.
Hiervoor worden sommige toe- en
afritten kort afgesloten.
De werkzaamheden vinden plaats
tussen 21.00 en 05.00 uur. Verkeer
wordt omgeleid naar de eerstvolgende af- of toerit.
Kijk voor meer informatie op
Op maandag 1 november en dinsdag www.vananaarbeter.nl
2 november voert Rijkswaterstaat

Maandag 1 november start Luinstra
brandputinspectie met het inspecteren en keuren van de geboorde
waterputten voor de bluswater
voorziening.

Vragen?
Stel ze aan de heer Henk Valkis via
h.valkis@gemeentealtena.nl of bel
naar 0183 – 51 61 00.

Vraag nu de Mantelzorgwaardering voor
2021 aan!
• Ontvangt u liever het aanvraagfor
mulier met retourenveloppe thuis
op de mat? Dan kunt u bellen naar
gemeente Altena - OnS Altena:
0183 - 51 60 60. Of mailen naar:
ons@gemeentealtena.nl. Vul het
aanvraagformulier in en stuur dit
terug in de retourenveloppe.
Mantelzorg is een bedankje meer
dan waard. Met het aanvragen van
een mantelzorgwaardering bedankt
u de mensen die voor u zorgen. U
kunt kiezen voor waardebonnen
van Puur uit Altena (producten),
Uit jouw streek (restaurants) of een
geldbedrag op uw bankrekening. Een
aanvraag indienen is mogelijk tot en
met 31 december 2021. Het gaat om
een bedrag van € 120.
Hoe vraagt u de Mantelzorgwaardering aan? Dat kan op verschillende manieren:
• Ga naar www.gemeentealtena.nl/
mantelzorgwaardering. Vul het digi
tale formulier in met gebruikmaking
van het eigen DigiD. Hiermee heeft u
de aanvraag gedaan. U krijgt auto
matisch een bericht daarvan.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
Is uw aanvraag goedgekeurd, dan
krijgt u het bedrag van de Mantel
zorgwaardering daarna op uw bank
rekening gestort of de waardebon
naar keuze toegestuurd. Uitbetaling
van alle toegekende mantelzorg
waarderingen tussen 1 november
en 31 december 2021 vindt plaats in
januari 2022.
Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met
gemeente Altena - OnS Altena, b
ereikbaar via 0183 - 51 60 60 of
ons@gemeentealtena.nl.
Meer informatie is ook te lezen op
www.gemeentealtena.nl/
mantelzorgwaardering.

Regels vrijwillige ouderbijdrage op school
gewijzigd
Ouders/verzorgers van schoolgaan
de kinderen werden gevraagd om
vrijwillig een bijdrage te betalen aan
de school voor bijvoorbeeld een ex
cursie of schoolreis. Scholen mogen
per 1 augustus 2021 deze bijdrage
niet meer aan de ouders/verzorgers
vragen. Als een ouder/verzorger de
bijdrage niet kan betalen, dan mag
de leerling toch meedoen en zijn
eventuele extra kosten voor reke
ning van de school. Vanzelfsprekend
staat het elke ouder/verzorger vrij
die dat wil toch een ouderbijdrage
te betalen. Het is echter niet langer
verplicht.
Ouders/verzorgers met een mini
muminkomen konden tot nu gebruik
maken van het Kindpakket om
ouderbijdragen te betalen. Nu de
school ouders/verzorgers vrij moet
laten in of zij wel of niet een bijdrage
betalen, vergoedt het Kindpakket dit
niet meer. In overleg met Leergeld

WBO kunnen ouders nu wel een ver
goeding vragen voor andere kosten.
Denk aan een lunchset voor kinderen
in het basisonderwijs en een bijdrage
in de kosten voor woordenboeken,
atlas of rekenmachine in het
voortgezet onderwijs.
Meer informatie:
• www.gemeentealtena.nl/
kindpakket
• www.leergeldwbo.nl
• ons@gemeentealtena.nl
• info@leergeldwbo.nl

Wij zijn zelf het medicijn tegen dementie
Dementie is een veelvoorkomende
aandoening die zich voornamelijk bij
ouderen voordoet. Helaas is de
mentie niet te genezen en er is ook
nog geen medicijn voor. In sommi
ge gevallen kan het verloop van de
aandoening wèl worden vertraagd.
In Altena vragen we samen met de
GGD aandacht voor deze aandoe
ning en helpen onze inwoners bij het
signaleren van dementie, maar ook
bij het omgaan met mensen met een
vorm van dementie. In de komende
weken willen we vooral aandacht
vragen voor de mogelijkheden om
zelf als inwoner dementie te beper
ken of voorkomen. U kunt iets doen.

Het idee van de Goezate-tuin is
omarmd in Werkendam; bedrijven
en particulieren, iedereen heeft de
handen uit de mouwen gestoken.
Weliswaar waren ze niet aan het
wandelen, maar zeker wel in be
weging. Trots en energiek was de
Drie sporen: gezond eten, bewegen stemming onder de vele sponsoren
en blijf nieuwsgierig
en vrijwilligers. “dat hebben we toch
U kunt zelf werken aan het te
maar mooi gefikst”.
gengaan van de mogelijkheid om
dementie te krijgen. Gezond eten
De Goezate-tuin is een mooi voor
helpt bij het gezond houden van uw beeld van hoe we op verschillende
lichaam, hierdoor hoeft uw lichaam
manieren onze hersenen fit kunnen
minder hard te werken om overbodi houden. Als oudere om in te wande
ge vetten en overgewicht te bestrij len; als jongere en volwassenen door
den. Ook bewegen helpt, hierdoor
“ samen een tuin te maken en dat te
houdt u uw lichaam fit. Een uurtje
vieren”.
wandelen per dag of aangepaste
oefeningen zorgen er al voor dat uw Wilt u meer informatie over demen
lichaam zich sterkt. Als derde, blijf
tie en de actie “Wij zijn zelf het medi
nieuwsgierig. Puzzelen, spelletjes,
cijn tegen Dementie”? Kijk dan op de
een studie, een hobby of andere acti website van de gemeente:
viteiten die uw hersens laten werken. www.gemeentealtena.nl/
Het helpt u uw hersens te trainen en wezijnzelfhetmedicijn of de website
actief te houden, waardoor de kans
van de actie: www.wezijnzelfhet
op dementie afneemt.
medicijn.nl/westbrabant
Wat u kunt doen: blijf actief
In onze gemeente is heel veel te
doen, sportverenigingen richten zich
op ouderen. Er zijn heel veel moge
lijkheden om actief te zijn. Padelba
nen bij tennisverenigingen, fietsen
met leeftijdsgenoten of wandelen
in onze mooie gemeente. In de
gemeentegids staan alle sportver
enigingen en initiatieven. U vindt de
gemeentegids: www.gemeentealte
na.nl/gemeentegids. Een voorbeeld
van zo’n initiatief is de Goezate tuin
in Werkendam.

De Dementheek in de Werf in
Woudrichem
Een reis maken terug in de tijd, dat
kan vanaf nu in De Werf in Woudri
chem. De bibliotheek in Altena heeft
op 21 september de dementheek
geopend. In de dementheek vindt
u een mooie collectie boeken met
verschillende genres, dvd’s, puzzels
en spelletjes. Daarnaast zijn er zes
themakoffers beschikbaar die ge
bruikt kunnen worden door activitei
tenbegeleiders in dagvoorzieningen
en zorginstellingen, vrijwilligers in de
zorg voor ouderen en voor ouderen
Goezate- tuin: buiten en in
in het algemeen. Met deze koffers
beweging
gaat u met elkaar in gesprek over
Lopen in de zon; genieten van de
bijvoorbeeld het thema jeugdjaren
geurende bloemen en kijken vanuit door middel van beelden en liederen
de stuurhut over het water. Dat kun of het koningshuis door middel van
nen de inwoners van Goezate bele
interactieve spelen. Alle thema’s
ven in hun nieuwe tuin. Goezate huis kunt u vinden op de website van de
vest en verzorgt ouderen, waaronder bibliotheek Altena.
hen die aan dementie leiden. Wan
delen in de omgeving gaat dan vaak De collectie en themakoffers kunt u
niet meer, maar dat kan wel in een
vinden bij de bibliotheek in
begrensde tuin. Het groen dichtbij
Woudrichem. Of u kunt ze online
huis doet iedereen goed; bewoners
reserveren en thuis op uw gemak
en verzorgers.
bekijken.

Volg ons ook op
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Van de gemeenteraad
Even voorstellen: nieuwe burgerleden
De fracties van de gemeenteraad zijn
een aantal nieuwe burgerleden rijker.
Burgerleden ondersteunen de fracties.
Zij helpen mee bij de voorbereiding van
vergaderingen. En kunnen hun fractie
vertegenwoordigen bij de Altenatafels
en -rondes. De gemeenteraad benoemt
de burgerleden en leggen net als de
raadsleden een eed of belofte af.
Hieronder stellen we aan u voor:
Mariska Bor en Ruben Siland. Binnenkort volgen Luuk Verhagen en Marco de
Waal èn raadslid
Hannie Visser-Kieboom.
Mariska Bor,
burgerlid voor
Progressief Altena
Ik ben: “Mariska Bor, 34 jaar.
Ik woon in het
prachtige Veen,
maar ben geboren in Oudendijk.
Samen met mijn partner Jacco hebben
wij vijf kinderen. Ik heb een leidinggevende en coachende functie binnen de
gehandicaptenzorg bij een instelling
buiten de gemeente Altena. Daarbij
beschik ik over een diverse ervaring in de
jeugdhulpverlening en psychiatrie. De
combinatie van werken, een groot gezin
en lokale politiek is erg druk. Maar dat
geeft niets, ik krijg hier ontzettend veel
energie van!
Waarom de politiek in: ‘Ik beschik over
een groot rechtvaardigheidsgevoel,
wil dat iedereen mee kan doen in de
maatschappij. Maar niet iedereen kan
dit verwoorden of is in staat om voor
zichzelf op te komen. Daar zie ik mijn
roeping. Het lijkt mij geweldig om op
lokaal niveau invloed te kunnen uitoefenen voor Altena en samen onze
gemeente nog mooier te maken. Ik was
al lid van PvdA, dus op lokaal niveau is

Progressief Altena voor mij een logische
keuze. Een partij die waarde hecht aan
mens en natuur.

snel gemaakt. De functie is goed te
combineren met mijn sport en studie.
Uiteindelijk lijkt het mij erg interessant
om de rol als raadslid of eventueel
Al enige tijd was ik (online) betrokken bij wethouder te vervullen. Maar ik wil niet
deze partij en deed ik de gemeente-cur- te vroeg vooruitlopen op de feiten en
sus ‘Politiek Actief’. Nu heb ik de gewel- mij nu volledig focussen op de taken als
dige kans gekregen als burgerlid en die burgerraadslid.”
wil ik graag pakken. Zo kan ik al vast
ervaring op doen. Ik sta namelijk ook op Belangrijke onderwerpen vind ik:
plek 4 van de kieslijst voor de gemeente- • De vitaliteit van de bewoners van de
raadsverkiezingen in maart ‘22.”
gemeente Altena;
• Hoe kunnen we er samen voor zorgen
Belangrijke onderwerpen vind ik: ‘Mijn
dat er genoeg woonruimte is voor
interesses liggen vooral bij het sociale
iedereen;
domein, een groot divers werkveld.
• Op welke manier kunnen wij
Waarin ik al veel ervaringen heb maar
ondernemers financieel door de
nog niet binnen de politiek. Hopelijk
Corona-crisis krijgen;
mag ik hierin volgend jaar nog meer
• Hoe krijgen wij binnen de gemeente
gaan betekenen.”
een optimale circulaire economie.
Ruben Siland, burgerlid voor AltenaLokaal
Ik ben: “ Ruben
Siland, in 1995
geboren in Gorinchem en sinds
2005 woonachtig in Sleeuwijk.
Nadat ik twee
jaar geleden mijn
HBO-Accountancy
heb afgerond, ben ik gaan werken als
interim financial. Dit houdt in dat ik financiële opdrachten of projecten doe bij
verschillende bedrijven. Naast mijn baan
ben ik vaak op het voetbalveld te vinden
in Sleeuwijk, waar ik mijn energie kwijt
kan. Daarnaast volg ik nog een studie
tot business controller.”
Waarom de politiek in: “Ik vind het steeds
belangrijker om in mijn directe omgeving mee te denken en luisteren naar de
burgers. Het is te makkelijk om vanaf de
zijkant te roepen dat het niet goed gaat.
Daarom wil ik politiek actief worden. Na
een goed gesprek met AltenaLokaal,
was de keuze om burgerlid te worden

Vergadering Sportraad Altena
Op maandag 1 november om 19.30 uur
vergadert de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is in het gemeentehuis,
Sportlaan 170 in Almkerk.
Op de agenda staat onder andere:
• Verslag van de vergadering van 30 september 2021, met actiepunten;
• Sportnota 2022-2025;
• Samenstelling Sportraad;
• Sport Award;
• Opvolging adviezen Sportraad;
• Verslag werkgroepen:
- Gezonde leefstijl;
- Verkiezingen gemeenteraad;
- Monitoring Sportakkoord;
- Topsport;
- Organisatie Sportcafé.
De vergadering bijwonen als
toehoorder?
Dat kan! U bent van harte welkom om de
vergadering van de Sportraad
Altena als toehoorder bij te wonen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Hella de Ridder,
h.deridder@gemeentealtena.nl. Bij haar
kunt u ook het verslag van de vorige
vergadering opvragen.

Wat doet de Sportraad Altena?
De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten
en bewegen is gezond. Veel mensen
beleven er plezier aan en ontmoeten er
anderen. De Sportraad denkt mee met
de gemeente over het beweegaanbod
en of iedereen mee kan doen.
Meer informatie over de Sportraad?
Neem dan contact op met ambtelijk
secretaris Thijs van de Schoot, via
0183 – 51 66 90 of email
t.vandeschoot@gemeentealtena.nl.

Door met de bewoners van de
gemeente Altena te praten en informatie te vergaren, vul ik graag mijn agenda
met de bovenstaande punten.
Vragen aan Mariska en/of Ruben?
Stuur een mail naar
m.bor@gemeentealtena.nl of
r.siland@gemeentealtena.nl
Werkendammers opgelet:
Op 30 november bezoekt de gemeenteraad Werkendam! Woont u in Werkendam en heeft u ideeën voor dit
bezoek? Wilt u een -Werkendams- onderwerp onder de aandacht brengen
van de raadsleden? Laat het weten
via griffie@gemeentealtena.nl
2 november: Raad vergadert over
Begroting 2022
Op dinsdag 2 november vergadert
de gemeenteraad over de begroting
voor 2022. In de begroting staat wat
de gemeente het komende jaar wil
gaan doen en wat dit gaat kosten.
Daarnaast geeft het een meerjarenraming voor de komende vier jaar. In

het voorjaar stelde de raad de Kadernota vast, hierin staan de plannen op
hoofdlijnen. In de begroting zijn deze
plannen financieel uitgewerkt. Op 2
november debatteert de raad over de
verschillende plannen. Op 9 november wordt de vergadering vervolgd
en besluit de raad of hij instemt met
de begroting. De agenda vindt op de
website altena.raadsinformatie.nl:
(ga in het overzicht naar 2 november
en klik op Raadsvergadering).
Bijwonen of terugkijken
U bent van harte welkom bij de
vergadering aanwezig te zijn. Let op:
het is een extra lange vergadering en
begint al om 16.00 uur. Deze vindt
plaats in de raadzaal. U kunt er bij zijn
of live meekijken of -luisteren via de
livestream:
altena.raadsinformatie.nl/live.
Informatie en contact
Wilt u meer informatie over de
gemeenteraad? Heeft u vragen over
de vergaderingen? Of wilt u een keer
inspreken of gebruik maken van de
Inloop? Neem dan contact op met de
raadsgriffie:
- Telefonisch: via 0183 – 51 61 0o
- mail: griffie@gemeentealtena.nl
- whatsapp: 06 – 22 15 60 88.
Meer informatie over de
gemeenteraad vindt u ook op
gemeentealtena.nl/gemeenteraad

Ouderenadvisering zoekt vrijwilligers
Bent u op zoek naar een leuke uitdaging? Ouderenadvisering is op zoek
naar vrijwilligers die 2 of 3 keer maand
beschikbaar zijn voor huisbezoek of
telefonisch contact. Daarnaast is er 1
keer per 6 weken een vergadering.
U ontvangt een kilometervergoeding
van € 0, 32 p/km vanaf uw huisadres.
De telefoonvergoeding is € 0,50 per
gesprek.
Interesse
Heeft u interesse in deze vacature?
Neem dan contact op met Trema Welzijn via 0183 – 40 84 44 en vraag naar
Anne-Marie van der Vliet.

De ouderenadviseurs brengen
huisbezoeken aan 75- plussers op verInformatie over de vrijwillige oudere- zoek van de ouder zelf.
nadviseurs
Het vrijwillig ouderenadvies is op de
Zij informeren, tijdens een huisbezoek
eerste plaats een wegwijzer, iemand
over activiteiten en voorzieningen die
die helpt de weg te vinden in het woud er zijn in de gemeente. Ook wordt er
van regels en regelingen. Of helpt om gekeken naar de wensen en behoefinzicht te krijgen in andere vragen
ten van ouderen op het gebied van
waar ouderen mee zitten.
welzijn, wonen en zorg voor nu en in
de toekomst.

Officiële bekendmakingen
Ontwerp bestemmingsplan:
Wijk en Aalburg, Perzikstraat 3a
Het college maakt bekend dat het
ontwerp bestemmingsplan hieronder
ter inzage ligt. Het gaat om:
• Wijk en Aalburg, Perzikstraat 3a
(NL.IMRO.1959.WijBP065KWApz3a-ON01)
Dit plan maakt het mogelijk dat de
bestaande woning aan de Perzikstraat 3a wordt gesloopt en herbouwd, en dat er een woning wordt
toegevoegd. De nieuwe woning
komt ten noorden van de huidige
woning.
Wij maken dit bekend op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.
Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag
29 oktober tot en met donderdag
9 december 2021.
U kunt de documenten bekijken tot
en met 9 december 2021
Dat kan op 2 manieren:
1. U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op
het gemeentehuis, Sportlaan 170
in Almkerk. U kunt een afspraak
maken via 0183 – 51 61 00.
2. U bekijkt de documenten digitaal
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai
In het kader van de voorbereiding
van het bestemmingsplan “Wijk
en Aalburg, Perzikstraat 3a” is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd
vanwege o.a. het wegverkeerslawaai
van de Perzikstraat.
Uit het akoestische onderzoek blijkt
dat de voorkeursgrenswaarde van 48
dB, zoals bepaald in artikel 83 Wet
Geluidhinder, voor beide
woningen overschreden wordt. Bij de
her te bouwen woning bedraagt de
geluidsbelasting 50 dB, bij de nieuwe
woning bedraagt de geluidsbelasting
51 dB.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid op grond van artikel 83 voor
U kunt tot en met 9 december ook de te realiseren woningen ontheffing
uw zienswijze geven
te verlenen tot 63 dB. Burgemeester
Dat kan op 2 manieren:
en wethouders zijn voornemens ont1. U stuurt een brief naar de
heffing te verlenen tot 50 dB voor de
gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG her te bouwen woning en tot 51 dB
Almkerk, met uw zienswijze.
voor de nieuw te bouwen woning.
2. U geeft uw zienswijze in een geHet ontwerpbesluit tot het verlenen
sprek voor 9 december 2021.
van de hogere waarde ligt tegelijkerU belt met mevrouw. S. van
tijd met het ontwerpbestemmingsVuuren voor een afspraak via
plan van vrijdag 29 oktober tot en
0183 – 51 68 33.
met 9 december ter inzage met de
mogelijkheid zienswijzen kenbaar te
maken bij burgemeester en wethouders van Altena, Postbus 5, 4286 ZG
in Almkerk.

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunningen

• Almkerk: Hoekje 14, 4286 LN,
aanleggen steiger (OV20210570/
6326821); verzonden op 19 oktober
2021.
• Nieuwendijk: Rijksweg 155,
4255 GJ, plaatsen tijdelijke units

(OV20210574/6332305); verzonden
op 22 oktober 2021.
• Veen: Veense Put 1a, 4264 AL,
plaatsen lantaarnpaal met camera
(OV20210579/6334567): verzonden
op 22 oktober 2021.
• Veen: nabij Veense Put 181,
4264 AL, vervangen grindlaag van een draaicirkel
(OV20210577/6334577): verzonden
op 22 oktober 2021.
U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het
college een besluit heeft genomen.

Evenementenvergunning
Rectificatie
In de publicatie van donderdag
21 oktober is een foutieve datum
vermeld. De Vestingstadrun vindt
plaats op zaterdag 6 november 2021
in Woudrichem. En niet op zondag 7
november 2021. Dit is de juiste tekst:
• Woudrichem: Vestingstadrun
(2021-031519)
Altena Road Runners organiseren de
Vestingstadrun Woudrichem op zaterdag 6 november in Woudrichem.
Het is een hardloopwedstrijd voor de
recreatieve loper en wedstrijdlopers.
De wedstrijd is voor jong en oud van
11.30 tot 18.00 uur. Er zijn verschillende afstanden. En voor de jeugd is
er een aparte route. Voor meer info
zie de website altenaroadrunners.nl
Inzien
U kunt de verleende vergunning
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 binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. U kunt een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Altena, Postbus
5, 4286 ZG Almkerk. Het is niet toegestaan om een bezwaarschrift via
e-mail in te dienen.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
• Werkendam: Voetweyde 13,
4251 WL, uitbreiden dakkapel
(OV20210613/6377993); verzonden op
19 oktober 2021
• Wijk en Aalburg: Bergstraat 11,
4261 BW, realiseren schuur/overkapping (OV20210599/6354133); verzonden op 19 oktober 2021.
• Almkerk: Provincialeweg Noord
117, 4286 EE, bouwen tijdelijke
(10 jaar) schuur met tuinkamer
(OV20210481/ 6251139); verzonden
op 22 oktober 2021.
• Drongelen; Eindsestraat 41,
4267 GZ, plaatsen nokverhogende
dakkapel op schuur (OV20210537/
6291155); verzonden op
19 oktober 2021.
• Hank: Schenkeldijk 14, 4273 LM,
bouwen overkapping (OV20210584/
6341045); verzonden op 22 oktober
2021.
• Hank: tussen Zalmstraat 3 en 5,
4273 EA, realiseren uitrit
(OV20210619/ 6386355); verzonden
op 19 oktober 2021.
• Meeuwen: Grondzeiler 7, 4268 GX,
realiseren vrijstaande woning
een aanleggen uitrit (OV20210552/
6153493); verzonden op 22 oktober
2021.
• Sleeuwijk: Larikslaan 94,
4254 BJ, vervangen dakkapel
(OV20210617/6383629); verzonden
op 22 oktober 2021.
• Werkendam: De Burcht ong.,
4251 BL (achterzijde Hoogstraat 73),
realiseren nieuwe uitrit (OV20210626/
6396511); verzonden op 22 oktober
2021.
• Werkendam: nabij Hulsenboschstraat 23, 4251 LR, aanleggen twee uitritten (OV20210629/
6405801); verzonden op
22 oktober 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.

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• Hank: Raai 1, 4273 BC, bouwen woning (OV20210655/6435705); ingekomen op 12 oktober 2021.
• Meeuwen: nabij Dorpsstraat 52,
4268 GK, realiseren 5 parkeervakken
(OV20210656/6438017); ingekomen op
12 oktober 2021.
• Nieuwendijk: Kerkweg 11a,
4255 GA, toestaan van burgerbewoning (OV20210675/6447637); ingekomen op 19 oktober 2021.
• Rijswijk: De Geer ong., realiseren
6 woningen en aanleggen inritten
(OV20210669/6452989); ingekomen
op 19 oktober 2021.
• Rijswijk: Dorpsstraat 34, 4284 EH,
verwijderen 3 stuks piramide daken,
verwijderen dakkapel op 2e verdieping
en aanpassen dakkapel op 1e verdieping (OV20210659/6441075); ingekomen op 14 oktober 2021.
• Sleeuwijk: Munnikenland 12,
4254 EB, aanbouwen slaapkamer en dubbele carport
(OV20210651/6431077); ingekomen op
10 oktober 2021.
• Sleeuwijk: Traverse 2, 4254 VH,
bouwen drie penanten/pilaren
(OV20210666/6411721); ingekomen op
17 oktober 2021.
• Veen: Waterfront 28, 4264 AA,
plaatsen erfafscheiding hekwerk
(OV20210650/6430753); ingekomen op
10 oktober 2021.
• Waardhuizen: Waardhuizenseweg 10,
4287 LT, uitbreiden woning en plaatsen tijdelijke woonunit (OV20210673/
6453647); ingekomen op 19 oktober
2021.
• Werkendam: de Erker 50, 4251 EZ,
realiseren aanbouw ten behoeve van
uitbreiding keuken (OV20210661/
6441071); ingekomen op
15 oktober 2021.
• Werkendam: de Erker 50, 4251 EZ,
realiseren aanbouw ten behoeve van
uitbreiding keuken (OV20210662/
6444845); ingekomen op 15 oktober
2021.
• Werkendam: Leeghwaterstraat 4a,
4251 LM, uitbreiden bedrijfsloods
met kantoor en opslagruimte
(OV20210676/6456427); ingekomen op
20 oktober 2021.
• Werkendam: binnen kernzone
waterkering in De Noordwaard,
4251 MN, kappen bomen
(OV20210672/ 6453345); ingekomen op
19 oktober 2021.
• Werkendam: de Werken 1, 4251 XW,
exploiteren bedrijfsruimte
(OV20210677); ingekomen op
14 oktober 2021.
• Wijk en Aalburg: Engelsestoof 16,
4261 RA, bouwen carport en serre
(OV20210653/6432451); ingekomen op
11 oktober 2021.

• Almkerk: Laagt 1, 4286 LV, plaatsen
prefab stal en een paddock aanleggen
(OV20210664/6447027); ingekomen op
16 oktober 2021.
• Almkerk: Midgraaf 12, 4286 LZ,
uitbreiden woning en schuur bouwen
(OV20210667/6449575); ingekomen op
18 oktober 2021.
• Almkerk: Provincialeweg Noord 93,
4286 ED, wijzigen bestemming agrarisch gebruik naar gebruik tuin
(OV20210674/ 6450227); ingekomen op
19 oktober 2021.
• Andel: Wilhelminastraat ong.,
4281 LM, bouwen 6 levensloopbestendige woningen en aanleggen
in- of uitritten (OV20210654/6435143);
ingekomen op 12 oktober 2021.
• Dussen: Binnen 34, 4271 BX, uitoefenen aan huis verbonden beroep,
mediation/coaching); ingekomen op
15 oktober 2021.
• Dussen: nabij Aakvlaaiweg 6 bij mast
81, kad.nr. DSN03/ U/58, kappen van
3 bomen (OV20210660/6443859); ingekomen op 14 oktober 2021.
• Eethen: Bollenhoef 14, 4266 EW,
plaatsen dakkapel achterzijde woning
(OV20210671/6453459); ingekomen op
19 oktober 2021.
• Eethen: C. Branderhorststraat 7,
4266 EK, wijzigen bestemming pastorie naar burgerbewoning (OV20210665/
6447287); ingekomen op
16 oktober 2021.
• Genderen: Genderensedijk 28,
4265 JK, wijzigen diercategorieën
(OV20210658/6204329); ingekomen op
13 oktober 2021.
• Genderen: Meerhoek 1a, 4265 HB,
aanbouwen veranda aan zijkant
woning (OV20210670/6453247); ingekomen op 19 oktober 2021.
• Giessen: Bedrijvenstraat 2a,
4283 JH, uitbreiden, verbouwen en milieuneutraal veranderen (OV20210652/
6428719); ingekomen op
11 oktober 2021.
• Giessen: Maasdijk 24, 4283 GB,
bouwen nieuwe woning
(OV20210678/ 6455239); ingekomen op
20 oktober 2021.
• Hank: IJsvogelstraat 15, 4273 CT,
plaatsen tuinhuis aan de rechter
achterzijde van de tuin (OV20210668/
6451301); ingekomen op
18 oktober 2021.
• Hank: Korte Dijk 11, 4273 GJ, verU kunt nog geen bezwaar maken
vangen waterleiding (OV20210657/
U kunt pas bezwaar maken als het colle6404091); ingekomen op
ge een besluit heeft genomen.
13 oktober 2021.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders van Altena heeft het
volgende verkeersbesluit genomen:
• Sleeuwijk: Kerkeinde volgens verkeersbesluit VB2021-27:
Er wordt een vrachtwagenverbod ingesteld op het Kerkeinde (onderweg)
in Sleeuwijk tussen de aansluiting
met de dijk en de Kooikamp.
Het verkeersbesluit is gepubliceerd
in het Gemeenteblad van 20 oktober
2021.

besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige
voorziening vragen aan de rechter.
Dit kan alleen als u ook een bezwaarU kunt binnen 6 weken bezwaar
schrift heeft opgestuurd. Een voorlomaken tegen ons besluit
pige voorziening vraagt u aan bij de
U kunt schriftelijk bezwaar maken.
Voorzieningenrechter van de RechtU moet dit doen binnen 6 weken na
bank Zeeland-West-Brabant, sector
de verzenddatum van het besluit. In Bestuursrecht, postbus 90006,
uw brief zet u uw naam, adres, de da- 4800 PA Breda.
tum, het besluit, waarom u het niet
eens bent met het besluit. U stuurt
U betaalt kosten als u vraagt om een
uw brief naar: college van burgevoorlopige voorziening (griffierecht).
meester en wethouders, Postbus 5,
Op www.rechtspraak.nl leest u er
4286 ZG Almkerk.
meer over.
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

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het team
Ruimtelijk Beheer, cluster Mobiliteit
van de gemeente Altena via
verkeer@gemeentealtena.nl of
0183 - 51 61 00.

Meldingen Activiteitenbesluit
milieubeheer
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:
Veen:
• Jos van Wijk metaalbewerking
- De Peel 18 (zaaknummer 2020033563)
Almkerk:
• B
 uchner transportbedrijf Provincialeweg Noord 36 (zaaknummer
2021-034823)
Dussen
• Filpsen Binnen 28a (zaaknummer
2021-002584)
Hank
• Shell Station Hank - Rijksweg A27
1 (zaaknummer 2021-032127)
Werkendam:
• Hakkers - werklocatie Dieplood
(zaaknummer 2020-021215)

• Biezengors Investment B.V. / Van
Lopik Catering - Vierlinghstraat 3
(zaaknummer 2021-029133)
U kunt geen bezwaar indienen of in
beroep gaan
Deze meldingen zijn alleen informatief. Hiertegen kan geen bezwaar of
beroep worden ingediend.
Inzien
U kunt de meldingen bekijken in
het gemeentehuis, Sportlaan 170 in
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

