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Gemeentenieuws 31 maart 2022

Brief van de burgemeester

Beste inwoners,
De beelden van de oorlog in Oekra-
ine zijn inmiddels niet meer weg te 
denken. Iedere dag opnieuw worden 
wij geconfronteerd met mensont-
erende omstandigheden. Geweld, 
raketinslagen, doden, gewonden, 
mensen in schuilkelders, het zijn 
gebeurtenissen en omstandigheden 
waarvan wij hadden gedacht en 
gehoopt dat ze in Europa niet meer 
voor zouden komen. Maar niets is 
minder waar. 

Wat kunnen wij doen om deze 
mensen te helpen? 
Velen van u hebben uw betrokken-
heid al getoond. Hartverwarmend! In 
Altena verblijven momenteel onge-
veer 120 mensen uit Oekraïne die op 
de vlucht zijn. U geeft hen een veilige 
slaapplaats zodat zij tot rust kunnen 
komen. Ook organiseert u op allerlei 
andere manieren hulpacties om de 
vluchtelingen te ondersteunen en 
een hart onder de riem te steken. 
Namens het gemeentebestuur wil ik 
u daar zeer voor bedanken. 
De gemeentelijke organisatie is ook 
druk bezig om een goede opvang 
voor deze vluchtelingen te realiseren. 
Wij richten ons daarbij op de lang-
durige opvang. De overheid heeft 
de acute crisisopvang in onze regio 
georganiseerd in Breda. Bij acute cri-
sisopvang moet u denken aan veld-
bedden in sporthallen bijvoorbeeld. 
Hier blijven de vluchtelingen zo kort 
mogelijk. Vanuit de crisisopvang 
worden de mensen doorgeplaatst 
naar locaties waar zij langer kunnen 
verblijven. 

In Altena werken wij op dit moment 
aan twee locaties waar we mensen 
een thuis kunnen geven. Op allebei 
de locaties, in Werkendam en in 
Rijswijk, wordt een leegstaand 
gebouw verbouwd en ingericht waar 
mensen minimaal 6 maanden goed 
kunnen wonen. Wij vinden het  

belangrijk om deze mensen duurzaam 
te huisvesten. Daarom wegen we 
zorgvuldig af waar en hoe we dat 
doen. Zo willen we hen graag een 
plek bieden in een woonwijk en in 
een gebouw dat voldoet aan de 
regelgeving voor tijdelijke bewoning. 
We plaatsen als gemeente voorals-
nog dus geen mensen op campings, 
op industrieterreinen of in units. 
Ook wij weten niet wat de toekomst 
brengt en het kan zijn dat wij onze 
uitgangspunten waar wij nu de voor-
keur aan geven in de loop der tijd aan 
moeten passen.

Daarnaast zijn we in overleg met  
organisaties als Trema, de Hartenbriga-
de, de bibliotheek, vluchtelingenwerk 
en het onderwijs en de kinderopvang 
om ervoor te zorgen dat er op allerlei 
manieren aandacht is voor de vluch-
telingen die hier zijn. We willen dat 
de kinderen ook naar school kunnen 
gaan, dat zij kunnen sporten en  
meedoen.  
 
De landelijke overheid werkt aan 
financiële regelingen zodat vluchte-
lingen leefgeld krijgen. De gemeente 
moet deze taak gaan uitvoeren en 
daar worden op dit moment door het 
Rijk regels voor opgesteld.   
Soms kosten dat soort zaken meer 
tijd dan we zouden willen. Maar we 
proberen samen alles in één keer 
goed te regelen zodat reparaties 
achteraf niet nodig zijn.

Beste inwoners, 
ik ben er trots op dat zoveel inwoners 
in onze gemeente zich zo en masse 
inzetten voor hun medemens. 

Tot slot wil ik u nog wel een overwe-
ging meegeven aan hen voor wie dat 
toepassing is. Denkt u na over het 
opvangen van vluchtelingen in uw  
eigen woonomgeving? Verdiept u 
zich dan vooraf goed in de conse-
quenties. Die zijn mogelijk groter 
dan u vooraf denkt. 
Meer informatie hierover vindt u op 
rijksoverheid.nl/Oekraïne. 
 
Met u bid en hoop ik dat het geweld 
snel zal stoppen en dat er vrede zal 
zijn.

Egbert Lichtenberg 
Burgemeester

Juiste WOZ-Waarde belangrijk

Op het aanslagbiljet lokale belas-
tingen staat de WOZ-waarde van 
uw woning. De WOZ-waarde kan 
met de prijzen op de huizenmarkt 
meegestegen zijn. Daarnaast kan 
bij de waardering van de woning 
ook de overgang van inhoud naar 
oppervlakte invloed hebben op de 
WOZ-waarde.

Twijfelt u over de juistheid van de 
WOZ-waarde?
Dien dan bezwaar in bij SVHW. 
Kijk voor meer informatie op 
www.svhw.nl/woz-waarde.

U kunt ook gratis bezwaar maken
Dit kan via Mijn SVHW op www.svhw.nl 
of schriftelijk. In het bezwaar geeft u 
aan waarom u het niet eens bent met 
de WOZ-waarde. U stuurt ook direct 
bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift 
moet binnen 6 weken na dagtekening 
van de aanslag bij SVHW binnen zijn.

Hulp nodig bij het maken van be-
zwaar? 
Kijk voor meer informatie op 
www.svhw.nl/WOZ-waarde of vraag 
een bezwaarformulier aan.

Werkzaamheden Visserskade Hank 
Vanaf maandag 4 april wordt er ge-
werkt aan kabels en leidingen op de 
Visserkade, Korte Dijk en ’t Sluiske in 
Hank. De werkzaamheden aan riool, 
waterleiding, stroom en glasvezel 
duren ongeveer 2 maanden. 
 
Rioolwerkzaamheden tussen Korte 
Dijk 20 en Visserskade 1
Aannemersbedrijf De Visser start 
met onderhoud aan het riool tussen 
Korte Dijk 20 en Visserskade 1. Dit 
gebeurt van 4 t/m 15 april. Contact-
persoon voor deze werkzaamheden 
is Aannemersbedrijf de Visser, 
0183 – 50 18 77.

Vervangen Waterleiding
Aannemersbedrijf MVOI vervangt 
aansluitend in de periode 10 april 
t/m medio mei de waterleiding in op-
dracht van Brabant Water. Zij starten 
bij de kruising Buitendijk-Korte Dijk 
en werken vandaar naar het einde 
van de Visserskade. Contactpersoon 
voor deze werkzaamheden is Len de 
Geus, 06-57 17 65 37.

Bereikbaarheid via tijdelijke 
ontsluitingsweg
Tijdens de werkzaamheden blijven 
panden zoveel mogelijk bereikbaar. 
Ook voor hulpdiensten. Verkeer 
kan, waar nodig, over een tijdelijke 
ontsluitingsweg tussen de Buitendijk 
en Visserskade (aansluiting tussen 
nummer 48 en 50) de Visserskade 
bereiken. 

Deze platenbaan is, net als de Vis-
serkade zelf, niet toegankelijk voor 
zwaar verkeer (bussen en/of vracht-
verkeer). Eventuele schade door 
foutief gebruik wordt dan ook op de 
gebruiker verhaald. 

Aan het begin van de Korte Dijk 
komt een bord te staan welke adres-
sen bereikbaar zijn, en voor welke 
adressen verkeer over de tijdelijke 
ontsluitingsweg moet.  
 
Vragen? 
Neem dan contact op met Marc Paul 
van Bennekom via 0183 - 51 67 85.

Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl
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Afsluiting 
Visserskade Hank 
4 april tot half mei 



  
Volg ons ook op  

Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Werkzaamheden 
Merwedebrug en  
A27 in april

Afsluiting 
Merwedebrug: van maandag 4 april op 
dinsdag 5 april in beide richtingen

Van maandag 4 april 22.00 uur op 
dinsdag 5 april 05.00 uur is de A27 
afgesloten in beide richtingen.  
Rijkswaterstaat controleert de 
veilig heden van de brug. 

Reservenacht
Bij slechte weersomstandigheden 
kunnen de werkzaamheden aan de 
brug niet doorgaan. De reserven-
acht is vooralsnog gepland van dins-
dag 5 april 22.00 uur t/m woensdag 
6 april 05.00 uur.

Omleidingsroute
Omrijden kan via de A15, A16 en A59 
of via A15, A2 en A59. Een 
omleidingsroute is aangegeven.

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

Voetgangers en (brom)fietsers 
hebben mogelijk vertraging
Voetgangers en (brom)fietsers kun-
nen de brug wel over, maar er kan 
een vertraging zijn van ongeveer 20 
minuten.

Veerdienst Gorinchem - Sleeuwijk
Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruik maken van Riveer. Kijk voor 
de vaartijden op www.riveer.nl.

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

A27: af- en toerit Werkendam gesloten  
van 6 op 7 april

In de nacht van woensdag 6 april 
21.00 uur op donderdag 7 april 05.00 
uur zijn de af- en toerit 23 (westzij-
de) bij Werkendam  (richting Breda) 
afgesloten.  Rijkswaterstaat herstelt 
de bermen en brengt nieuwe 
markering aan op de weg. 

Een omleidingsroute wordt  
aangegeven.

Avond voor trainers/coaches over betere 
prestaties en sterkere club

Betere prestaties. Minder incidenten. 
Minder afhakers. En meer plezier 
voor de trainers en coaches. Daar-
over gaat de theatervoorstelling ‘Dat 
schiet lekker op zo!’ die op woensdag 
6 april in Altena te zien is. 

De uitvoering is voor trainers en 
coaches, maar is ook interessant 
voor bestuurs- en commissieleden. 
Het wordt gehouden in Hollywoud 
(Sportlaan 59, Almkerk). De inloop is 
vanaf 19.15 uur, de voorstelling zelf is 
van 19.30 tot 20.45 uur 

Positieve aanpak
In de voorstelling is een coach te zien 
die een positievere aanpak probeert 

bij de jeugdige sporters die hij onder 
zijn hoede heeft (waaronder zijn 
eigen zoon). Want dat zou goed wer-
ken, heeft hij gehoord. In de praktijk 
blijkt dat nog niet zo makkelijk te 
zijn.

Deze voorstelling is van stichting 
Positief Coachen, bekend van onder 
andere ‘Wel winnen, hè!’, en wordt 
omarmd door NOC*NSF. 

Aanmelden
De toegang is gratis. Aanmelden kan 
via www.positiefcoachen.nl/voor-
stellingen/altena. Daar is ook meer 
informatie te vinden.

	

Dat schiet lekker op zo! 
Theatervoorstelling voor alle  
sportclubs in de gemeente Altena 

Woensdag 6 april 2022

19.30 tot 20.45 uur

Hollywoud, Almkerk


Toegang €15 GRATIS 
Info en aanmelden:

scan de QR-code, of

www.datschietlekkeropzo.nl


‘Zo grappig’ ‘Héél herkenbaar!’

SeniorWeb: digitale mogelijkheden  
in vakantietijd 

Voor wie een vakantie heeft geboekt 
naar de zon, dagjes uit plant in eigen 
land maar ook voor wie liever thuis-
blijft. Tijdens deze speciale thema-
maand helpen onze vrijwilligers van de 
Digi-inloop u graag op weg met hulp 
en informatie voor in vakantietijd.

Handige tips en inspiratie 
Op seniorweb.nl/vakantie staan allerlei 
leuke en nuttige tips en apps over 
dit thema. Zoals hulp bij het boeken 
van een vakantie, handige apps voor 
onderweg, tips voor het maken van 
mooie foto’s. Of hoe u onderweg veilig 
kunt internetten en wat u kunt doen 
met uw foto’s als u weer thuiskomt. 
Maar ook als u niet op vakantie gaat, 
krijgt u leuke digitale tips om thuis 

of bij u in de buurt te gebruiken. Bij 
voorbeeld bij het uitstippelen van een 
fiets- of wandelroute of het online 
reserveren van een kaartje. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de digitale 
mogelijkheden in vakantietijd en vindt 
u het prettiger om persoonlijk gehol-
pen te worden ? Kom dan naar één van 
onze Digi-inlopen:
•  Nieuwendijk: bibliotheek; elke dins-

dagochtend van 9.30 tot 12.30 uur
•  Rijswijk: De Parel; elke woensdag-

middag van 13.30 tot 16.00 uur
•  Werkendam: Vlechtwerk; elke dins-

dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur
•  Wijk en Aalburg: bibliotheek; op dins-

dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
•  Woudrichem: bibliotheek; elke 

woensdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Margriet Westerlaken via 
06 – 49 89 68 67 of 0183 – 30 18 55. Of 
bel naar de Bibliotheek 
CultuurPuntAltena: 085 - 0401163.

Vrijwilligers voor taalles Oekraïense 
vluchtelingen gezocht

Wij zoeken vrijwilligers die Oekraïen-
se vluchtelingen willen helpen bij het 
leren van de Nederlandse taal. 

Heeft u geen ervaring? Dat is geen 
probleem! Affiniteit met de 
Nederlandse taal is wel van belang. 
De Bibliotheek stemt samen met u 
af op welke wijze u het beste kunt 
ondersteunen. 

Heeft u interesse om een cursus te 
volgen zodat u alsnog als gecertifi-
ceerd vrijwilliger aan de slag kunt? 
Meld u dan aan voor de cursus Taal 
voor het leven. Deze gratis training 
start half april en duurt 4 dagdelen.
Meer informatie over het geven van 
taalles als vrijwilliger en de cursus 
‘Taal voor het leven’ vind je op 
bibliotheekaltena.nl/taalles. 
Daar kunt u zich ook aanmelden.



Officiële  bekendmakingen

Op zoek naar een (nieuwe) baan of  
heeft u loopbaanvragen?

Maak dan een afspraak voor het 
Altena Loopbaanloket. Elke vrijdag-
ochtend in april bij de Bibliotheek op 
De Werf in Woudrichem.

Bij het Altena Loopbaanloket helpt 
Monique van Yokoso HR u bij het 
vinden van antwoorden op uw vra-
gen en krijgt u persoonlijk advies. 

Een afspraak maken voor het 
Altena Loopbaanloket kan op 
bibliotheekaltena.nl of door te bellen 
naar 085 - 040 11 63. De afspraak in 
de Bibliotheek is gratis.  

Verkeersbesluit Andel 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Altena heeft het 
volgende verkeersbesluit genomen: 
•  Andel: Wingerd 3 | Bellefleur 49 

volgens verkeersbesluit VB2022-12:

In verband met verhuizing wordt er 
een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats opgeheven aan de Win-
gerd 3 te Andel en aangewezen aan 
de Bellefleur 49 te Andel.
Het verkeersbesluit is op 24-03-2022 
gepubliceerd in het Gemeenteblad.

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken tegen ons besluit
De 6 weken gaan in op de dag na de 
datum van publicatie in het Gemeen-
teblad.
 
In uw bezwaarschrift zet u:

•  uw naam en adres;
•  de datum van uw bezwaarschrift;
•  een omschrijving van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt (of 
een kopie van deze brief);

•  de reden waarom u het niet eens 
bent met ons besluit;

•  uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u aan de 
gemeente Altena, Postbus 5, 
4286 ZG Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige 
voorziening vragen bij de recht-
bank in Breda
Het duurt even voor we een beslis-
sing nemen over uw bezwaarschrift. 
Ondertussen blijft ons besluit waar-
tegen u bezwaar maakt wel geldig. Is 
dat voor u een probleem en wilt u dit 
stopzetten, dan kunt u een voor-
lopige voorziening vragen aan de 
rechter. Dat is een regeling voor de 
periode dat uw bezwaarschrift nog 
bij ons in behandeling is. 
 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zeeland-West-Bra-
bant, sector Bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

U betaalt kosten als u vraagt om een 
voorlopige voorziening (griffierecht). 
Op www.rechtspraak.nl leest u er 
meer over.
 
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het team 
Ruimtelijk Beheer, cluster Mobiliteit 
van de gemeente Altena via ver-
keer@gemeentealtena.nl of  
0183 - 51 61 00. 

Nieuws van de gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad!
Tijdens een feestelijke vergadering 
afgelopen woensdag 30 maart  is de 
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd 
voor de periode 2022-2026. De 31 
raadsleden legden daarvoor de ambts-
eed of -belofte af. De raad ziet er nu als 
volgt uit:

CDA: 
  Arno Bouman, Otto van 

Breugel, Wendy van Ooijen,  
Claudia Schipper, Arie-Pieter  
Verdoorn, Gerard Vos,  
Roland van Vugt, Tineke Zaal

Altena Lokaal: 
  John Bakker, Jasper Berm, Philip 

den Haan, Jenneke Rochat, Ruben 
Siland, Shah Sheikkariem

SGP: 
  Corné van Gammeren, Theo 

Meijboom, Peter Noordergraaf, 
Henri de Raad, Arjan Versluis

Progressief Altena: 
  Christian Alderliesten, Marloes 

Hofstede, Anne-Wil Maris, Rieka 
Verbeek

ChristenUnie:  
  Anne Duizer, Wijnand van der Hoe-

ven, Kees Nieuwenhuizen, Hennie 
Schermers

VVD:
  Pim Bouman, Jan Kolff 
VVA: 
  Henno Timmermans,  

Wim Verbaarschot

Na de vorming van een coalitie en 
college kan de samenstelling nog 
wijzigen.

Burgerleden
Burgerleden ondersteunen de raads-
leden en kunnen bij de Altenaronde en 
Altenatafel deelnemen als woordvoer-
der. Elke fractie mag drie burgerleden 
aanwijzen.  Als burgerleden zijn afgelo-
pen woensdag door de raad benoemd 
en beëdigd:
CDA:    
 Jade Buchholtz
Altena Lokaal:  
  Hetty Schelle 
SGP:   
  Sander Bossenbroek,  

Jan Kwetters, Leon Vink
ChristenUnie: 
 Luuk Verhagen 
Progressief Altena:        
  Fenneke Snippe,  

Lilly van den Ende 

VVD:  
  Robert van Dijk, Rik van der Pluijm, 

Dite van Vianen 
VVA:   
  Arend Visser, Astrid de Weerd, 

Martijn voor de Poorte 

Afscheid oude raad
Dinsdag 29 maart vond het afscheid 
plaats van de oude raad en vertrek-
kende raadsleden: Pauline van den Tol, 
Marjan van der Meij, Hannie Visser, 
Kees de Waal, Wouter van Vliet, Henri 
Boevé, René Roovers, René Hoegee, 
Wouter van Vliet en Robert van Dijk. 
De laatste gaat overigens door als 
burgerlid voor de VVD-fractie.

Vergaderingen april
•  12 april: inloop en Altenaronde
•  19 april: Altenatafel
•  26 april: Raadsvergadering

In ons raadsinformatiesysteem op 
altena.raadsinformatie.nl vindt u de 
volledige agenda’s van de vergaderin-
gen (wanneer de agenda’s zijn vastge-
steld).

De vergaderingen bijwonen of vol-
gen?
U bent van harte welkom in het ge-
meentehuis. Vanaf een andere plaats 
de vergadering volgen kan ook. 
Via de live stream 
altena.raadsinformatie.nl/live kunt 
u meekijken. Later terugkijken en/of 
-luisteren is eveneens mogelijk.

Informatie en contact
Wilt u meer informatie over de ge-
meenteraad? Wilt u weten wanneer 
de raad vergadert? Of wilt u een keer 
inspreken of gebruik maken van de 
Inloop? Kijk op 
www.gemeentealtena.nl/
gemeenteraad of op 
altena.raadsinformatie.nl
 
Of neem contact op met de griffie:
•  tel:  via 0183 – 51 61 0o 
•  mail: griffie@gemeentealtena.nl
•  whatsapp:  06 – 22 15 60 88.



Kennisgeving van het voornemen tot 
uitschrijving Basisregistratie personen 
gemeente Altena

Uit onderzoek blijkt dat onderstaan-
de personen niet meer wonen op het 
adres waar zij / hij volgens de Ba-
sisregistratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Altena maken bekend het 
voornemen te hebben onderstaande 
personen uit te schrijven:

Naam : M.J. van Meeteren
Geboortedatum : 15-04-1968

Naam : W. Bos
Geboortedatum : 24-08-1987

Binnen 4 weken na deze publicatie 
kunnen deze personen informatie 
doorgeven over hun feitelijke ver-
blijfplaats. Deze informatie moet 
worden doorgegeven aan Team 
Publiek Burgerzaken.
Als er geen informatie wordt door-
gegeven dan wordt er na 4 weken 
overgegaan tot uitschrijving uit de 
Basisregistratie personen (BRP). Het 
besluit tot uitschrijving wordt  
gepubliceerd

Tot 4 weken na de dag van verschij-
ning van deze publicatie kan men 
een zienswijze op de voorgenomen 
uitschrijving naar voren brengen. Dit 
kan schriftelijk door toezending aan 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 5,  
4286 ZG Almkerk. 

U kunt voor meer informatie 
contact opnemen
Als u meer informatie over het b
ovenstaande wilt dan kunt u bellen 
naar Team Publiek via 0183 -51 61 00 
of mailen  naar
adresonderzoek@gemeentealtena.nl.

Evenementenvergunningen
De burgemeester van Altena en 
het college van burgemeester en 
wethouders van Altena hebben de 
volgende evenementenvergunnin-
gen verleend:

•  Hank: Feestweek 95 jarig bestaan 
Be-Ready (2021-032079)

Voetbalvereniging Be-Ready orga-
niseert van woensdag 25 tot en met 
zondag 29 mei 2022 een feestweek 
voor het 95 jarig bestaan. Er zijn 
verschillende wijkcompetities en een 
familiedag voetbal voor jong en oud. 
Voor meer info zie de website www.
be-ready.nl.

•  Wijk en Aalburg: Feestweek 
NOAD’32 (2021-038308)

Voetbalvereniging NOAD’32 organi-
seert een feestweek van woensdag 
15 tot en met zaterdag 18 juni 2022.  
Er zijn verschillende activiteiten voor 
jong en oud o.a. een dartwedstrijd, 
Hollandse avond, de dolle donder-
dag, een bloemenmarkt en verschil-
lende toernooien. Voor meer infor-
matie zie de website www.noad32.nl.

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 mo-
gelijk binnen zes weken een be-
zwaarschrift in te dienen. U kunt een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Altena, Postbus 
5, 4286 ZG Almkerk. Het is niet toe-
gestaan om een bezwaarschrift via 
e-mail in te dienen. 

Vertrokken naar onbekende bestemming

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Altena hebben besloten 
om de gegevens in de Basisregistra-
tie personen (BRP) van deze perso-
nen niet meer bij te houden: 

Naam : S. Irimia
Geboortedatum : 27-02-1999
Datum van 
uitschrijving : 28-02-2022

Naam	 :	P.J.	Kozłowski
Geboortedatum : 12-11-1990
Datum van 
uitschrijving : 14 maart 2022

Naam :  J.I. Cardenes  
Gonzalez

Geboortedatum : 18-07-1996
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Deze personen zijn uitgeschreven 
naar ‘land onbekend’ vanaf de datum 
van uitschrijving. De reden voor 
uitschrijving is dat deze personen 
niet meer wonen op het adres waar 
zij staan ingeschreven volgens de 
Basisregistratie Personen (BRP). Dat 
blijkt uit onderzoek. De uitschrijving 
kan gevolgen hebben voor bijvoor-
beeld het recht op een uitkering, een 
paspoort aanvragen of toeslagen van 
de Belastingdienst. Alle officiële in-
stanties in Nederland maken name-
lijk verplicht gebruik van de BRP.  

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken
Bent u het niet eens met de uitschrij-
ving? Dan kunt u bezwaar maken 
als u belanghebbende bent. U bent 
belanghebbende als de uitschrijving 
invloed heeft op uw situatie. Als u 
bezwaar wilt maken, doet u dit bin-
nen 6 weken na de datum van deze 
bekendmaking. Hoe u bezwaar kunt 
maken, leest u op www.gemeenteal-
tena.nl.

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

Rectificatie Publicatie ontwerp 
bestemmingsplan Kern Woudrichem: 
Ravelijn 87

Deze publicatie is een rectificatie van 
de eerdere bekendmaking van 24 
maart 2022. Omdat de publicatie niet 
digitaal is gepubliceerd op www.over-
heid.nl is deze rectificatie nodig. De 
periode van de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met 4 dagen verschoven.

Het college maakt bekend dat het 
volgende ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage ligt. 
Het gaat om: 
•  Bestemmingsplan “Kern Woudri-

chem: Ravelijn 87”  (NL.IMRO.1959.
WouBP120Ravelijn87-ON01) 
Dit plan maakt de bouw van één  
woning mogelijk op het perceel  
Ravelijn 87 in Woudrichem.

Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening.
Dit plan ligt ter inzage vanaf dinsdag 
29 maart tot en met 9 mei 2022.

U kunt de documenten bekijken tot 
en met 9 mei 2022
Dat kan op 2 manieren:
1.  U maakt een afspraak om de do-

cumenten 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. 
Door het invullen van het identifica-
tienummer NL.IMRO.1959.WouB-
P120Ravelijn87-ON01.

U kunt tot en met 9 mei 2022  ook uw 
zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
1.  U stuurt een brief naar de  

gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG  
Almkerk, met uw zienswijze. 

2.  U geeft uw zienswijze in een telefo-
nisch gesprek binnen de termijn van 
de terinzagelegging. U belt hiervoor 
met Marieke Elsevier via  
0183 – 51 68 34.



Besluit verlenen omgevingsvergunningen
•  Almkerk: Kerkstraat 6-10,  

4286 BB, transformeren bedrijfsge-
bouw tot 11 woningen 
(OV20220030/6665645); verzonden 
op 25 maart 2022. 

•  Almkerk: Kerkstraat 6-10, 
4286 BB, transformeren be-
staand gebouw naar 5 woningen 
(OV20220034/6665701); verzonden 
op 25 maart 2022. 

•  Andel: Wilhelminastraat 17 en 19, 
4281 LM, bouwen van een 2 onder 
1 kap woning en aanleggen uitritten 
(OV20220065/6692581); verzonden 
op 24 maart 2022.

•  Meeuwen: Grondzeiler 2 en 4, 
4268 GX, bouwen twee nieuw-
bouwwoningen (twee-onder-een-
kap) en aanleggen twee nieuwe in- 
of uitritten (OV20220012/6632909); 
verzonden op 24 maart 2022. 

•  Veen: Waterfront ong., 4264 AA, 
vervangen van bestaande graste-
gels met split, op de parkeerplaats, 
door grasbetontegels met teelaar-
de (OV20220051/6682335);  
verzonden op 22 maart 2022. 

•  Werkendam: Beyerinckweg 17p, 
tijdelijk (3 jaar) vestigen sportstudio 
(OV20220068/6696717); verzonden 
op 22 maart 2022. 

•  Werkendam: Koppenhof 1, 
4251 AH, plaatsen tuinberging 
(OV20220064/6692803); verzonden 
op 22 maart 2022.

•  Werkendam: Zandwei 1, 4251 EJ, 
legaliseren van een schuur 
(OV20220080/ 6702321); verzonden 
op 22 maart 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Veldstraat 67b, 
4261 TD, vestigen bedrijf in blik-
sembeveiliging (OV20220072/ 
6698251); verzonden op  
22 maart 2022.

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het be-
sluit 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 da-
tum, het besluit, waarom u het niet 
eens bent met het besluit. U stuurt 
uw brief naar: college van burge-
meester en wethouders, Postbus 5, 
4286 ZG  Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige 
voorziening vragen bij de recht-
bank 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 tegengehou-
den? Dan kunt u ook een voorlopige 
voorziening vragen aan de rechter. 
Dit kan alleen als u ook een bezwaar-
schrift 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 verzend-
datum van het besluit. Via de website 
van de gemeente Altena kunt een 
informatieverzoek indienen om de 
vergunning digitaal te bekijken. 
Kijk daarvoor op 
www.gemeentealtena.nl/informatie-
verzoek of bel naar 0183 - 51 61 00.

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Van Limburg Stirum-
straat 40, 4286 BH, plaatsen 
dakkapel achterkant huis (2022-
010555); ingekomen op 22 maart 
2022.

•  Almkerk: Voorstraat 2 e, 4286 AL, 
uitbreiding winkel (2022-010560); 
ingekomen op 22 maart 2022.

•  Andel: Burgemeester van der 
Schansstraat 46, 4281 LK, huis-
vesting arbeidsmigranten (2022-
009915); ingekomen op 16 maart 
2022.

•  Andel: Wilhelminastraat 17 en 
19, 4281 LM, aanleggen uitritten 
t.b.v. 2 onder 1 kap woning (2022-
010494); ingekomen op 21 maart 
2022.

•  Genderen: Burgemeester  
Brunestraat 10, 4265 HE, plaatsen 
dakkapel op voorgevel van woon-
huis (2022-010516); ingekomen op 
22 maart 2022. 

•  Genderen: Burgemeester  
Brunestraat 18, 4265 HE, uit-
bouwen dakkapel (2022-010712); 
ingekomen op 24 maart 2022. 

•  Genderen: Susterenhof 38, 
4265 JB, realiseren oprit 
(OV20220154/6702161); ingekomen 
op 22 maart 2022. 

•  Giessen: Expeditiestraat 14,  
4283 JG, milieu (oprich-
tingsvergunning) aanvraag 
(UV20220155/5336991); ingekomen 
op 24 maart 2022).

•  Nieuwendijk: Amaryllishof 42, 
4255 JM, plaatsen dakopbouw op 
de woning (2022-010468); ingeko-
men op 19 maart 2022. 

•  Nieuwendijk: Rijksweg 59,  
4255 GG, verbouwen woning (2022-
009918); ingekomen op 18 maart 
2022.

•  Nieuwendijk: Rijksweg 79,  
4255 GH, plaatsen schutting (2022-
010593); ingekomen op 23 maart 
2022. 

•  Sleeuwijk: Kooikamp 8a, 4254 LJ, 
plaatsen bouwwerken t.b.v. glas-
tuinbouwbedrijf Hordijk Plants 
(2022-010195); ingekomen op  
16 maart 2022.

•  Sleeuwijk: Waterlinie 156,  
4254 VA, bouwen nieuwbouw wo-
ning (2022-009917); ingekomen op 
18 maart 2022.

•  Uitwijk: Hoefpad 9, 4288 JJ,  
realiseren nieuwbouw woning 
(2022-010244); ingekomen op  
17 maart 2022. 

•  Werkendam: Schans 36, 4251 PW, 
uitbreiden woning (2022-010307); 
ingekomen op 17 maart 2022. 

•  Woudrichem: Kerkstraat 3,  
4285 BA, aanpassen omgevings-
vergunning (2022-009916);  
ingekomen op 16 maart 2022. 

•  Woudrichem: Rijkswal 48,  
4285 AD, vervangen dakkapel 
(2022-010703); ingekomen op  
24 maart 2022. 

U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het 
college een besluit heeft genomen.

Aanvraag exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente 
Altena heeft de volgende aanvraag 
voor een exploitatievergunning ont-
vangen:

•  Werkendam, Lijnoorden 15,  
4251 NH; theetuin (2022-007087).

Inzien 
U kunt de ingediende aanvraag in-
zien vanaf de eerste werkdag na deze 
publicatie tot en met 2 weken na 
publicatie. U kunt de aanvraag inzien 
in het gemeentehuis, Sportlaan 170 
in Almkerk. Maak hiervoor eerst een 
afspraak  via 0183 - 51 61 00.

Bezwaar 
Het is mogelijk binnen deze twee 
weken schriftelijk of mondeling uw 
zienswijze kenbaar te maken. U kunt 

schriftelijk een zienswijze kenbaar 
maken bij de burgemeester van 
Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. 
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar 
wilt maken dan kunt u binnen twee 
weken contact opnemen met 
mevrouw Gerda van de Giessen via 
0183 - 51 64 35 of via 
g.vandegiessen@gemeentealtena.nl. 

Kennisgeving voorbereiding 
bestemmingsplan kern Hank, Buitendijk 78

Het college maakt bekend dat zij van 
plan is om een bestemmingsplan te 
maken. Het gaat om:

•  Kern Hank: Buitendijk 78

Dit plan maakt het mogelijk dat op 
het perceel Buitendijk 78 in totaal 
vier nieuwe grondgebonden wo-
ningen (2 vrijstaande woningen en 
2 geschakelde woningen) worden 
gerealiseerd. 

Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelij-
ke ordening.

Als het (voor)ontwerp van het be-
stemmingsplan klaar is maken wij 
dat bekend
Op dit moment kunt u nog niet 

reageren op dit bestemmingsplan. 
Daarvoor moet u wachten totdat het 
(voor)ontwerp bestemmingsplan 
bekend gemaakt wordt. Dat doen wij 
op de volgende 3 manieren:
1. op de gemeentepagina
2. in Het Kontakt
3. in het digitale Gemeenteblad
U kunt dan de documenten bekijken 
en uw inspraakreactie of zienswijze 
kenbaar maken.



Besluit weigeren omgevingsvergunning
•  Sleeuwijk: Larikslaan 60, 4254 BH, 

aanleggen in- en uitrit 
(OV20220042/6676123); verzonden 
op 23 maart 2022.

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het be-
sluit 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 da-
tum, het besluit, waarom u het niet 
eens bent met het besluit. U stuurt 
uw brief naar: college van burge-
meester en wethouders, Postbus 5, 
4286 ZG  Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige 
voorziening vragen bij de recht-
bank 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 tegengehou-
den? Dan kunt u ook een voorlopige 

voorziening vragen aan de rechter. 
Dit kan alleen als u ook een bezwaar-
schrift 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 verzend-
datum van het besluit. Via de website 
van de gemeente Altena kunt een 
informatieverzoek indienen om de 
vergunning digitaal te bekijken. 
Kijk daarvoor op 
www.gemeentealtena.nl/informatie-
verzoek of bel naar 0183 - 51 61 00.

Info & Contact
Postadres:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

Bezoekadres:
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Telefoon: 0183 - 51 61 00
Fax: 0183 - 66 03 97

E-mail: info@gemeentealtena.nl
Website: www.gemeentealtena.nl

Collega’s gezocht! 
Wij zijn op zoek naar gedreven colle-
ga’s die samen met ons de schouders 
willen zetten onder het opbouwen 
van de gemeente Altena! 
Wij zoeken talent dat zich thuis voelt 
in deze veranderende omgeving die 
voortdurend nieuwe mogelijkhe-
den biedt. Bent u flexibel en vast-
beraden? Houdt u van uitdagende 
situaties? Ontdek dan de gemeente 
Altena als werkgever.

Dit zijn onze actuele vacatures:
• Beleidsadviseur Samenleving
• Projectleider civiel

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


