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Gemeentenieuws 24 maart 2022

Energietoeslag voor lage inkomens

Het Kabinet heeft besloten een een
malige energietoeslag te geven aan 
huishoudens met een laag inkomen. 
De regeling is nog niet klaar. We 
krijgen al vragen of deze regeling al 
aangevraagd kan worden. Dat kan 
nog niet.

Zodra er meer informatie bekend 
is, kunt u dit hier lezen
Bijvoorbeeld wat de inkomensgren
zen zijn en de andere voorwaarden 
waaraan u moet voldoen. Ook kunt 
u hier dan lezen hoe u de energie
toeslag kunt aanvragen. Houd onze 
website www.gemeentealtena.nl  
dus goed in de gaten. 

We doen er alles aan om er voor te 
zorgen dat u uiterlijk half mei een 
aanvraag kunt indienen.  

Rectificatie: Mantelzorgwaardering 2022 
aanvragen in tweede helft 2022

In het Kontakt van afgelopen week 
stond dat u nu al uw mantelzorg
waardering 2022 kunt aanvragen. 
Dat is niet het geval. Dit kan pas 
in de tweede helft van het jaar. De 
regeling voor dit jaar is nog niet 
vastgesteld.

Veranderingen ten opzichte van 
vorig jaar
De  Mantelzorgwaardering 2022 ver
andert op een aantal punten ten op
zichte van 2021. De gemeente stelt 
de nieuwe regeling in de loop van 

mei vast. Daarna worden aanvra
gers van de mantelzorgwaardering 
geïnformeerd. De nieuwe regeling 
vindt u dan op de website en in het 
Kontakt.

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. Rijks
waterstaat controleert de veilig
heden van de brug. 

Reservenacht
Bij slechte weersomstandigheden 
kunnen de werkzaamheden aan 
de brug niet doorgaan. De reser
venacht is vooralsnog gepland van 
dinsdag 5 april 22.00 uur t/m woens
dag 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.

Werkzaamheden Kerkstraat Hank:  
weg in fases half jaar dicht 

De Kerkstraat in Hank gaat op de 
schop. Vanaf eind april/ begin mei tot 
november is steeds een deel van de 
weg afgesloten. Dat is nodig om de 
riolering te vervangen en de weg te 
asfalteren. 

Planning
Het werk gebeurt in fases. De weg is 
dus niet altijd helemaal afgesloten.

•  Eind april tot eind mei: Buitendijk – 
Sint Elisabethstraat 

•  Eind mei tot eind juni: Sint Elisa
bethstraat – Kerkplein 

•  Eind juni – medio augustus:   
Kerkplein – Warmondplein 

•  Medio juli – medio september:  
Warmondplein – Julianastraat 

•  Medio september – medio oktober: 
Julianastraat – Steurstraat 

•  Medio oktober – medio november: 
Kerkstraat – Beatrixstraat 

Inloopbijeenkomst 30 maart 
Wilt u meer informatie over de werk
zaamheden of de afsluiting? Woens
dag 30 maart bent u tussen 18.00 
en 20.00 uur van harte welkom in 
het Uivernest. Medewerkers van de 
gemeente en aannemer Pauw Dode
waard zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn wonin
gen of bedrijven aan de straat minder 
bereikbaar. Omleidingsroutes worden 
aangegeven. Fietsers en wandelaars 
kunnen er wel langs. 

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.

Collega’s gezocht! 
Wij zijn op zoek naar gedreven 
collega’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:
•  Junior bestuurs en  

directiesecretaresse
•  Beleidsmedewerker Mobiliteit
• Beleidsadviseur Mobiliteit
•  Buitengewoon ambtenaar van de 

Burgerlijke stand

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

Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl



Officiële  bekendmakingen

Huishoudelijke ondersteuning en  
Wmo-voorzieningen

In onze gemeente stijgen de kos-
ten voor Wmo-ondersteuning. Dat 
gebeurt in de meeste gemeenten. De 
gemeente heeft daarom eind vorig 
jaar een aantal maatregelen geno-
men om deze ondersteuning ook in 
de toekomst beschikbaar te houden 
voor onze inwoners die dit nodig 
hebben. 

Inkomenstoets voor Huishoudelijke 
ondersteuning
Voor nieuwe aanvragen voor huis-
houdelijke ondersteuning geldt een 
inkomenstoets. Als uw inkomen 
boven een bepaalde grens komt u 
in principe niet voor huishoudelijke 
ondersteuning in aanmerking. Deze 
grens is € 40.435,20 (2021) voor niet 
AOW-gerechtigden en € 30.326,40 
(2021) voor AOW-gerechtigden. 

De gemeente gaat er vanuit dat u 
in dat geval in staat bent dit zelf te 
regelen.  Voor huishoudelijke hulp 
die al eerder verstrekt is, geldt deze 
toets niet. 

Sommige voorzieningen worden 
niet meer vergoed
In onze gemeente worden een 
aantal voorzieningen op basis van de 
Wmo verstrekt, zoals douchezitjes 
en drempelhulpen. Veel van deze 
voorzieningen zijn in de reguliere 
handel verkrijgbaar en ook voor veel 
mensen betaalbar. Daarom kiest de 
gemeente ervoor deze in principe 
niet meer via de Wmo beschikbaar te 
stellen.

Voor beide aanpassingen geldt wel 
dat in bijzondere situaties er altijd 
maatwerk geleverd kan worden. 

Geen veranderingen voor  
bestaande hulpvragen
Mocht u op dit moment al een 
regeling hebben getroffen of al hulp 
krijgen, dan verandert er niets. Deze 
wijzigingen zijn voor nieuwe 
aanvragen. 

Nieuws van de gemeenteraad
Informateur aan de slag
Roel Augusteijn is door het CDA 
Altena gevraagd om als informateur 
het voortouw te nemen in de vor-
ming van een nieuwe coalitie. Hij 
gaat de komende weken in gesprek 
met de verschillende partijen.

Oude raad/nieuwe raad
Volgende week staat in het teken van 
het afscheid van de ‘oude’ raad en 
installatie van de nieuwe.
•  29 maart:
   -  onderzoek geloofsbrieven geko-

zen raadsleden. Geloofsbrieven 
zijn documenten waaruit blijkt 
dat de  bij verkiezingen gekozen 
kandidaten ook voldoen aan de 
wettelijke eisen om raadslid te 
worden;

   -  afscheid vertrekkende raadsleden
•  30  maart:
    -  benoeming en beëdiging nieuwe 

raadsleden
De volledige agenda vindt u in ons 
raadsinformatiesysteem: altena.
raadsinformatie.nl/
Aanvang beide vergaderingen:  
19.30 uur, locatie: gemeentehuis.

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

De vergaderingen bijwonen?
U bent van harte in het gemeente-
huis. Maar vanaf een andere plaats 
de vergadering volgen kan ook.
 Via de live stream 
altena.raadsinformatie.nl/live kunt u 
meekijken. Later terugkijken is 
eveneens mogelijk.

Informatie en contact
Wilt u meer informatie over de 
gemeenteraad? 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.
 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 maart waren de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De opkomst in de gemeente Altena 
was 56,31%. 
De definitieve uitslag is vastgesteld. 

Uitgebrachte stemmen per partij

Uitslag Uitgebrachte stemmen
CDA  5.847
AltenaLokaal 4.900
SGP  4.006
ChristenUnie  2.937
Progressief Altena 3.566
VVD  2.148
Jezus Leeft  235
Vrije Volkspartij Altena 1.626

Aantal zetels per partij (en vergelijking met 2018)

Partij Aantal zetels 2022 Aantal zetels 2018
CDA 8 8
AltenaLokaal 6 6
SGP 5 5
ChristenUnie 4 4
Progressief Altena 4 4
VVD 2 3
Jezus Leeft 0 0
Vrije Volkspartij Altena 2 Geen deelname
Burgerstem Altena 
(later Fractie Pauline van den Tol) Geen deelname 1

De gekozen kandidaten en het aantal stemmen per kandidaat vindt u op 
www.gemeentealtena.nl/verkiezingen  

Vertrokken naar onbekende bestemming

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

Naam : P. Wijgers
Geboortedatum : 18-09-1966
Datum van 
uitschrijving : 23-02-2022

Deze persoon is uitgeschreven naar 
‘land onbekend’ vanaf de datum van 
uitschrijving. De reden voor uitschrij-
ving is dat deze persoon niet meer 
woont op het adres waar hij/zij staat 
ingeschreven volgens de Basisregis-

tratie Personen (BRP). Dat blijkt uit 
onderzoek. De uitschrijving kan ge-
volgen hebben voor bijvoorbeeld het 
recht op een uitkering, een paspoort 
aanvragen of toeslagen van de Belas-
tingdienst. Alle officiële instanties in 
Nederland maken namelijk 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.gemeentealtena.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.



Evenementenvergunningen
De burgemeester van Altena en het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Altena hebben de volgende 
evenementenvergunningen verleend:

•  Hank: Avondvierdaagse (2021-
038692)

Stichting Avondvierdaagse Hank or-
ganiseert van maandag 30 mei tot en 
met donderdag 2 juni 2022 de avond-
vierdaagse Hank. De finish en de start 
zijn bij ’t Uivernest aan de Kerkstraat 9 
in Hank. Er zijn verschillende afstanden 
die u kunt lopen. Het is voor jong en 
oud. Voor meer info zie de website 
www.avond4daagsehank.nl

•  Meeuwen: Meimarkt/lentemarkt 
(2022-001752)

De Hervormde Kerk Meeuwen – 
Hagoort organiseert op zaterdag  
7 mei 2022 de meimarkt/lentemarkt. 
De markt is aan de Hoek in Meeuwen 
van 9.00 tot 16.00 uur. Een gezellige 
vrijmarkt waar van alles verkocht 
wordt. Voor meer info zie de facebook-
pagina Lentemarkt Meeuwen.

•  Nieuwendijk:  Wielerronde 
Nieuwendijk (2022-003511)
Wieler – Comité Ronde van 
Nieuwendijk organiseert op zaterdag 
18 juni 2022 de wielerronde Nieuwen-
dijk. Het is een wielercriterium  voor 
junioren, nieuwelingen en amateurs/
sportklasse van 12.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer info zie de website 
www.knwu.nl

•  Werkendam: Omloop van de Bies-
bosch en hardloopwedstrijd Noord-
waard (2022-002954)

Stichting Wielervrienden Werkendam 
organiseert op vrijdag 20 en zater-
dag 21 mei 2022 de Omloop van de 
Biesbosch en een hardloopwedstrijd 
Noordwaard. Dit is evenement is voor 
de recreatieve en licentie wielrenners 

en hardlopers van 12 tot 70 jaar. Op 
vrijdag is het vanaf 17.00 tot 22.00 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur. 
Voor meer info zie de website 
www.knwu.nl

•  Wijk en Aalburg: Open dag  
Brandweer  (2022-002383)

De brandweerkazerne Wijk en Aalburg 
organiseert op zaterdag 14 mei 2022 
een open dag. De brandweer kazerne 
aan de Bergstraat 50a in Wijk en Aal-
burg is die dag geopend van 9.00 tot 
17.00 uur.  Er zijn kraampjes met eten 
en drinken, promotietent voor werving 
en een spuithuisje. Voor jong en oud is 
er iets te doen. Voor meer info zie de 
website www.brandweer.nl/
midden-en-west-brabant

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 binnen zes weken een be-
zwaarschrift 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. 

Aanwijzing Wet voorkeursrecht 
gemeenten: Woudrichem Zuid

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Altena maken op grond van 
artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten (Wvg) bekend dat de 
gemeenteraad, bij besluit van 8 maart 
2022, op grond van artikel 5 Wvg, acht 
percelen hebben aangewezen als 
gronden waarop de artikelen 10 tot en 
met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing 
zijn. De aangewezen percelen zijn 
opgenomen op de bij het raadsbesluit 
gevoegde percelenlijst en kadastrale 
overzicht.

De aangewezen percelen zijn gelegen 
aan de zuidwestkant van Wou drichem, 
en worden omsloten door de Almkerk-
seweg, de Middelvaart en het sport-
park ’t Bolwerk. 

Aan de gronden is een niet-agrarische 
bestemming toegedacht, te weten 
“gemengd woongebied”. Het huidige 
gebruik van de aangewezen gronden is 
agrarisch en wijkt af van de toegedach-
te bestemming.

Het besluit van de gemeenteraad 
treedt één dag na publicatie in het 
Gemeenteblad (d.d. 23 maart 2022) in 
werking en geldt voor een termijn van 
drie jaar.

Inzage stukken
Het raadsbesluit (D2021-12-009106/ 
2021-042252) ligt met het daarbij 
behorende kadastrale overzicht en de 
percelenlijst met ingang van  
24 maart 2022 gedurende zes weken 
ter inzage op het gemeentehuis van Al-
tena aan de Sportlaan 170 in Almkerk. 

Bezwaar en beroep, voorlopige voor-
ziening 
Belanghebbenden kunnen gedu-
rende de termijn van zes weken dat 

het besluit ter inzage ligt schriftelijk 
bezwaar maken tegen de aanwijzing, 
door een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeenteraad van de gemeente 
Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. 
Bezwaarden kunnen ook een voorlo-
pige voorziening vragen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant (Sector be-
stuursrecht) in Breda, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. 

Gevolgen 
De vestiging van het voorkeursrecht 
heeft tot gevolg dat de eigenaar van 
(of een beperkt gerechtigde tot) een 
aangewezen perceel, wanneer deze 
het perceel (of zijn recht) wenst te 
vervreemden, het perceel eerst aan de 
gemeente te koop moet aanbieden. 
De gerechtigden ontvangen een dezer 
dagen een brief over de inhoud van het 
besluit en de gevolgen hiervan. 

Nadere inlichtingen 
Voor nadere inhoudelijke informatie 
kunt u zich op werkdagen richten tot 
Lennard Schoonen van de gemeen-
te Altena. Hij is bereikbaar via het 
algemene telefoonnummer van de 
gemeente Altena 0183 – 51 61 00.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

•  Almkerk en Andel: nabij Almweg 7b, 
Almweg ong. (kad. G1554), Almweg 
ong. (kad. G1362), 4286 LG, Pro-
vincialeweg Oost ong. (kad. I2250), 
kappen van 4 bomen (2022-009484); 
ingekomen op 8 maart 2022. 

•  Andel: Sterappel 8, 4281 JA, realise-
ren opbouw op een bestaande berging 
(2022-008784); ingekomen op 9 maart 
2022.

•  Dussen: Hoek 12, 4271 BJ, uitvoeren 
reparatie gootlijsten en sierhoutwerk 
(2022-009788); ingekomen op 14 
maart 2022.

•  Genderen: Hoefstraat 2, 4265 HV, 
plaatsen nokverhogende dakkapel op 
woonhuis (2022-009512); ingekomen 
op 9 maart 2022. 

•  Hank: Buitendijk 119, 4273 GG, rea-
liseren pré-mantelzorgwoning op het 
achtererf (2022-009778); ingekomen 
op 14 maart 2022.

•  Nieuwendijk: Rijksweg 73, 4255 GG, 
aanbouwen aan linker- en achtergevel 
van de woning (2022-009750); ingeko-
men op 9 maart 2022.

•  Sleeuwijk: Kerkeinde 2b, 4254 LC, 
realiseren dakuitbouw op woning 
(OV20220152/6674261); ingekomen op 
15 maart 2022. 

•  Sleeuwijk: Munnikenland 29,  
4254 EA, vervangen berging en schut-
ting plus uitbreiding met een stukje 
overkapping (2022-009802); ingeko-
men op 15 maart 2022.

•  Sleeuwijk: Nieuwe Es 7, 4254 AW, 
verplaatsen 1 vlaggenmast naar een 
andere locatie op het parkeerterrein 
(2022-009779); ingekomen op 14 maart 
2022. 

•  Veen: Maasdijk 373, 4264 AR, realise-
ren uitbouw aan achterzijde bestaande 
woning (2022-009777); ingekomen op 
14 maart 2022. 

•  Veen: Witboomstraat 45, 4264 RT, 
brandveilig gebruik Koesterkwartier 
(2022-009790); ingekomen op 14 
maart 2022. 

•  Waardhuizen: Marinus van de  
Giesenhof 1, 4287 LN, plaatsen 
carport voor 1 auto (2022-009793); 
ingekomen op 15 maart 2022.

•  Werkendam: Biesboschhaven  
Zuid 32, 4251 NN, toestaan burgerbe-
woning in de bestaande woning (2022-
009769); ingekomen op 10 maart 2022. 

•  Werkendam: Hulsenboschstraat 8, 
4251 LR, uitbreiden ronohal achterop 
het terrein (2022-009763); ingekomen 
op 9 maart 2022.

•  Werkendam: Kruisstraat 10,  
4251 CW, isoleren en klein herstel 
monument (2022-009774); ingekomen 
op 11 maart.  

•  Werkendam: Monnikenhoef 3, 
4251 XX, bouwen nieuwe loods 
(OV20220151/6493989); ingekomen op 
14 maart 2022.

•  Wijk en Aalburg: Polstraat 51a,  
4261 BP, plaatsen terrasoverkapping 
met schuurtje achter in de tuin (2022-
009527); ingekomen op 9 maart 2022. 

U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het colle-
ge een besluit heeft genomen.



Beschikking Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets Eendenveld 13a, 
Giessen

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten  de omgevingsver-
gunning beperkte milieutoets (Obm, 
reguliere procedure) te verlenen 
voor:  

•  Eendenveld 13a, Giessen  
(Gebroeders De Lorm BV)

Omschrijving project 
Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets, uitbreiding dieraantallen 
en wijzigingen binnen de rundvee-
houderij (OLO nr.4899137;Omwb 
zaaknr.2021-052972). Tevens beoor-
deling aanmeldnotitie milieu-effec-
trapportage.

Inzien
U kunt de documenten bekijken 
tot en met dinsdag 26 april 2022. U 
kunt de documenten bekijken in het 
gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 
ET  Almkerk. Maak hiervoor eerst 
een afspraak via 0183 - 51 61 00. De 
beschikking is op 14 maart 2022 ver-
zonden naar het bedrijf.

U kunt tot en met 26 april bezwaar 
indienen 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
Het besluit treedt in werking de dag 
na toezending van het besluit. Ons 
besluit blijft geldig totdat we een 
besluit hebben genomen over uw 
bezwaarschrift. Is het voor u belang-
rijk dat de uitvoering van ons besluit 
direct wordt tegengehouden? Dan 
kunt u ook een voorlopige voorzie-
ning 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.

Intrekking Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets Loswal 6, Dussen

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten de omgevingsver-
gunning beperkte milieutoets (Obm, 
reguliere procedure), van rechtswe-
ge, in te trekken voor:  

Adres
Loswal 6, Dussen: gemengde 
veehouderij

Omschrijving project
Intrekking Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets, omdat langer 
dan 3 jaar geen gebruik is gemaakt 
van de vergunning (Omwb zaak-
nr.2021-04315.

U kunt de documenten bekijken tot 
en met donderdag 29 april 2022
U maakt hiervoor een afspraak via 
0183 – 51 61 00. De beschikking is 
verstuurd op 17 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
Het besluit treedt in werking de dag 
na toezending van het besluit. Ons 
besluit blijft geldig totdat we een 
besluit hebben genomen over uw 
bezwaarschrift. Is het voor u belang-
rijk dat de uitvoering van ons besluit 
direct wordt tegengehouden? Dan 
kunt u ook een voorlopige voorzie-
ning vragen aan de rechter. Dit kan 
alleen als u ook een bezwaarschrift 
heeft opgestuurd. Een verzoek om 
voorlopige voorziening dient u in 
bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zeeland - West-Brabant, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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.

Kennisgeving vastgesteld 
aanwijzingsbesluit 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Altena heeft op 
15 maart 2022 het volgende 
aanwijzingsbesluit vastgesteld:

•  Aanwijzingsbesluit Hondenverbod 
de Biesbosch Altena 2022

Digitale bekendmaking
Bovengenoemd aanwijzingsbesluit 
is elektronisch bekend gemaakt via 
het digitaal gemeenteblad van de 
gemeente Altena. U vindt de officiële 
bekendmaking op 
zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
(Gemeenteblad, Altena). 
De bekendmaking is ook te vinden 
via  www.overheid.nl of op de 
gemeentelijke website 
www.gemeentealtena.nl.

Inzien 
U kunt dit besluit ook gratis  inzien 
in het gemeentehuis. Maak hiervoor 
een afspraak via 0183 – 51 61 00. U 
kunt op verzoektegen betaling een 
afschrift krijgen van het besluit.

U kunt tot en met 5 mei 2022 
bezwaar indienen als u belang
hebbende 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.

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 : J.A. Padilla Saez
Geboortedatum:  18111982

Naam : D.S. Krasecki
Geboortedatum : 02091986

Binnen 2 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 2 weken 
overgegaan tot uitschrijving uit de 
Basisregistratie personen (BRP). 
Het besluit tot uitschrijving wordt 
gepubliceerd

Tot 2 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 boven-
staande wilt dan kunt u bellen naar 
Team Publiek via 0183 - 51 61 00 
of mailen  naar
adresonderzoek@gemeentealtena.nl.



Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Kerkstraat 6-10, 4286 BB, 
transformeren gebouw 2 naar 
woningen (OV20220034/6665701); 
verzonden 15 maart 2022.

•  Almkerk: Kerkstraat 6-10, 4286 BB, 
transformeren showroom tot 
woningen (OV20220030/6665645); 
verzonden 15 maart 2022.

•  Dussen: Heren van Brechtlaan ong. 
(kavel 2), 4271 AK, bouwen nieuwe 
woning en de aanleg van een uitrit 
(OV20220047/6677863); verzonden 
op 16 maart 2022. 

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/be-
zwaar  of bel naar 0183 - 51 61 00.

U kunt een vergunning binnen  
6 weken bekijken
De 6 weken gaan in na de verzendda-
tum van het besluit. Via de website van 
de gemeente Altena kunt een informa-
tieverzoek indienen om de vergunning 
digitaal te bekijken. Kijk daarvoor op 
www.gemeentealtena.nl/informatie-
verzoek of bel naar 0183 - 51 61 00.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen
•  Almkerk: Midgraaf 14b, 4286 LZ, 

aanbrengen oppervlakteverharding 
(OV20220104/6731611); verzonden op 
16 maart 2022.

•  Giessen: Industrieweg 2 e, 4283 GZ, 
plaatsen beschoeiing en keerwanden 
(OV20220044/ 6678183); verzonden 
op 16 maart 2022.

•  Hank: Kurenpolderweg 19,  
4273 LA, aanleggen 2 padelbanen 
(OV20220144/ 6782195); verzonden 
op 17 maart 2022.

•  Meeuwen: Dorpsstraat 15a,  
4268 GE, bouwen vrijstaande 
woning en aanleggen van een uitrit 
(OV20220039/6673353); verzonden 
op 15 maart 2022.

•  Nieuwendijk: Rijksweg 110,  
4255 GN, plaatsen 10 zonnepanelen 
(OV20220017/6652581); verzonden 
op 15 maart 2022.

•  Rijswijk: Maasdijk 31, 4284 VB, ver-
harden/ophogen perceel en aanpas-
sen bestaande uitrit (OV20210780/ 
6581449); verzonden op  
16 maart 2022.

•  Veen: Kievitsven 5, 4264 WB,  
realiseren woning met garage en 
aanleggen uitrit (OV20220103/ 
6734811);verzonden op  
16 maart 2022.

•  Waardhuizen: Waardhuizense-
weg 5, 4287 LT, uitbreiden woning 
(OV20220028/6657735); verzonden 
op 15 maart 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Bergstraat 24, 
4261 BX, toestaan van het gebruik 
van wonen (OV20220070/6697275); 
verzonden op 15 maart 2022. 

•  Wijk en Aalburg: nabij  
Groeneweg 17, 4261 RG, plaatsen 
beschoeiing en creëren van een wa-
terberging (OV20220050/6678091); 
verzonden op 16 maart 2022.

•  Wijk en Aalburg: Veldstraat 67a, 
4261 TD, vestigen bedrijf voor het 
ombouwen van bestelbussen naar 
campers (OV20220109/6748931); 
verzonden op 16 maart 2022.

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/be-
zwaar  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/
informatieverzoek of bel naar 
0183 - 51 61 00.

Ontwerp bestemmingsplan Kern 
Woudrichem: Ravelijn 87

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 wo-
ning 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 vrijdag 25 
maart 2022 tot en met 5 mei 2022.

U kunt de documenten bekijken tot 
en met 5 mei 2022
Dat kan op 2 manieren:
•  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.

•  U bekijkt de documenten digitaal via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Door het 
invullen van het identificatienummer 
NL.IMRO.1959. 
WouBP120Ravelijn87-ON01.

U kunt tot en met 5 mei 2022  ook uw 
zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
•  U stuurt een brief naar de  

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

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

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


