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Gemeentenieuws 7 april 2022

Hoorzitting bezwarencommissie

De bezwarencommissie behandelt 
op maandag 11 april 2022 in een 
openbare hoorzitting de bezwaar-
schriften. Het horen vindt plaats in 
het gebouw De Werf aan het Raad-
huisplein 1 in Woudrichem. 

Iedereen kan deze openbare  
hoorzitting bijwonen op:

Maandag 11 april 2022

•  19:00 uur – de vergunningsaan-
vraag Middenweg Agro bv buiten 
behandeling te stellen.

•  19:00 uur – de weigering van de 
omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een warmte- en 
elektriciteitskoppeling tussen de 
bedrijfspercelen Middenweg 4 
en Middenweg ongenummerd in 
Andel.

Bijeenkomst gedecoreerden  
op dinsdag 26 april 

Op dinsdag 26 april organiseert de 
gemeente Altena een “Konings-
receptie”. Deze bijeenkomst is 
bedoeld voor alle inwoners uit onze 
gemeente met een Koninklijke  
Onderscheiding. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden 
op dinsdag 26 april tussen 14.00 en 
16.00 uur in de feesttent op het par-
keerterrein bij het gemeentehuis, 
Sportlaan 170 in Almkerk.

Gedecoreerden die bij ons bekend 
zijn hebben hiervoor een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. 

Heeft u geen persoonlijke  
uitnodiging ontvangen? 
Meld u dan uiterlijk 18 april aan voor 
deze bijeenkomst. Dat kan telefo-
nisch via 0183 - 51 61 00 of via  
communicatie@gemeentealtena.nl.

Uitnodiging Voorjaarsreceptie

We hebben er met z’n allen reikhalzend 
naar uitgekeken om elkaar weer

te kunnen ontmoeten!
Ik ben dan ook erg blij om u, namens het 
college van burgemeester en wethouders 

van Altena, uit te nodigen voor onze 
Voorjaarsreceptie.

26 april van 18.00 tot 20.00 uur
feesttent

parkeerterrein gemeentehuis 
Sportlaan 170 Almkerk

Het officiële gedeelte begint om 18.30 uur 
met onder andere de eerste uitreiking van 

de Schaal van Altena en het Kristal van 
Altena.

Heel graag tot 26 april!

Egbert Lichtenberg
Burgemeester van Altena

Werkzaamheden Middenweg Andel-Veen

Dinsdag 19 april start aannemer van 
der Plas uit Giessen met het aanleg-
gen van tijdelijke verkeersmaatrege-
len aan de Middenweg/Veensesteeg 
in Andel en Veen. De werkzaam-
heden duren  ongeveer 5 weken. 
De tijdelijke verkeersmaatregelen 
moeten de weg veilig en leefbaar 
houden en zijn vooruitlopend op de 
aanleg van een vrijliggend fietspad 
op deze route.

Planning
Om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken, voeren we de werkzaam-
heden uit in 2 fases:
1.  Kruising Neerandelseweg tot en 

met Duizendmorgen 
2.  Duizendmorgen tot en met Zou-

tendijk 

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de weg 
dicht voor gemotoriseerd doorgaand 

verkeer. Dit is op werkdagen tussen 
07.00 en 17.00 uur. Verkeer wordt 
omgeleid  via de N267. De omleiding 
geven we met borden aan. Fietsers 
hebben tijdens de werkzaamheden 
wel doorgang.

Aantal bushaltes vervalt tijdelijk
Door de werkzaamheden is het 
tijdelijk niet mogelijk om gebruik te 
maken van de bushaltes bij zwembad 
Aqua Altena en aan de Kammetweg 
en Duizendmorgen in Andel. 

Reizigers kunnen gebruik maken van 
de bushaltes aan de Neerandelseweg 
in Andel en de Schmitzstraat in Veen.

Meer informatie leest u op 
www.gemeentealtena.nl/middenweg. 

Vragen?
Stel ze gerust aan:
Aannemer Van der Plas: 
Teus Komejan 06-10 47 79 03 of 
 teus@vanderplas-giessen.nl

Gemeente Altena: 
•  Henk Valkis: 06-51 56 32 41 of 

h.valkis@gemeentealtena.nl
•  Justin Leemans 06-30 09 63 82 of 

j.leemans@gemeentealtena.nl   

Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl

Aangepaste openingstijden rond Pasen
Gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op 
vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 18 april (tweede paasdag).

Milieustations:

Werkendam:
op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 18 april (tweede paasdag) 
is het milieustation gesloten.

Gebruikelijke openingstijden  
milieustations:

Werkendam:
Maandag 10.30-15.30 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 9.00-13.00 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag  10.30-15.30 uur
Zaterdag 8.30-15.30 uur

Giessen:
Maandag gesloten
Dinsdag 10.30-15.30 uur
Woensdag 15.00-19.30 uur
Donderdag 10.30-15.30 uur
Vrijdag  gesloten
Zaterdag 8.30-12.30 uur

Inzamelstation Hank (voor groen, 
matrassen en piepschuim/tempex):
Zaterdag 8.30-12.30 uur

Inzamelstation Verschoor Almkerk 
(alleen voor tuinafval):
Zaterdag 8.30-12.30 uur



Officiële  bekendmakingenVergadering Brede Adviesraad Sociaal 
Domein Altena

Dinsdag 12 april om 19.30 uur 
vergadert de Brede Adviesraad 
Sociaal Domein Altena (BASDA). 
Dit is in Dorpshuis De Dussenaar, 
Wilhelminaplantsoen 1,  
4271 AX  Dussen.

Op de agenda staat onder andere: 
•  Kennismaking met de manager van 

Team Regie en de directeur Sociaal 
Domein; 

•  Verslag en actielijst overleg  
d.d. 1 maart 2022;

•  Mededelingen en 
ingekomen stukken;
 o.a. Evaluatie 
mantelzorgwaardering.

•  Stand van zaken uitgebrachte 
adviezen;

•  Adviesaanvraag aanpassing 
beleidsregels Tegenprestatie; 

•  Adviesaanvraag Regiovisie Jeugd;
•  Stand van zaken compensatie 

energiekosten;
•  Terugkoppeling vanuit de 

werkgroepen.

De vergadering bijwonen als 
toehoorder?
Dat kan! U bent van harte welkom 
om de vergadering van de Brede 
Adviesraad Sociaal Domein 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. 

Meer informatie over de Brede 
Adviesraad Sociaal Domein Altena?
Kijk dan op www.basda.nl

Evenementenvergunningen

De burgemeester van Altena en het 
college van burgemeester en  
wethouders van Altena hebben 
de volgende evenementen
vergunningen verleend:

•  Giessen/Rijswijk: Koningsdag  
Rijswijk (2021-042940)

De Oranjevereniging Giessen/Rijswijk 
organiseert van zaterdag 23 tot en 
met zaterdag 30 april 2022 Konings
dag 2022. Er zijn verschillende acti
viteiten aan het Parelplein voor jong 
en oud. Met o.a. een modeshow, een 
kindermiddag, bingo, een Hollandse 
avond, darttoernooi en een feest
avond voor de jeugd.  Voor meer info 
zie facebookpagina OV Giessen
Rijswijk. 

•  Sleeuwijk: Voorjaarsfair  
(2022-003587)

Stichting GAIN organiseert op  
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2022 
een voorjaarsfair aan ’t Zand 14 in 
Sleeuwijk. Vrijdag 13 mei 2022 van 
15.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 

14 mei 2022 van 9.00 tot 13.00 uur. 
Er zijn kraampjes waar verschillende 
dingen verkocht worden. Voor meer 
info zie de facebookpagina GAiN 
Sleeuwijk / Logistiek.

•  Woudrichem: Avond-4-daagse 
(2022-005444)

Stichting Avond4daagse Woudri
chem organiseert van 17 tot en met 
20 mei 2022 de avond4daagse.  Er 
zijn 4 verschillende afstanden die u 
kunt lopen 2,5, 5, 10 en 15 km. U 
loopt door de straten en wandelpa
den van verschillende dorpskernen. 
Elke avond van 17.00 tot 22.00 uur 
voor jong en oud. Voor meer info 
zie facebookpagina Avond4daagse 
Woudrichem. 

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 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 
email in te dienen. 

Nieuws van de gemeenteraad 
12 april:  Inloop en Altenaronde
Dinsdag 12 april houdt de nieuwe 
gemeenteraad zijn eerste Inloop en 
Altenaronde. Beide vinden plaats in 
het gemeentehuis: de Inloop is van 
19.00 tot  19.30 uur, de Altenaronde 
begint om 19.30 uur.

Tijdens de Inloop kunt u als inwoner 
onderwerpen onder de aandacht 
brengen van de gemeenteraad. Dit 
kan van alles zijn: een idee voor uw 
wijk, een petitie of een initiatief dat u 
met medebewoners wil starten. 
Wilt u gebruik maken van de Inloop? 
Neem dan contact op met de griffie 
(zie contactgegevens onderaan).

Tijdens de Altenaronde krijgen 
de raadsleden informatie over 
verschillende onderwerpen en 
voorstellen waarover zij later moeten 
besluiten. Wanneer de informatie 
voldoende en duidelijk is kan het 
onderwerp door naar de Altenatafels. 
Als inwoner kunt u de raad laten 
weten wat uw mening is over de 
voorstellen door in te spreken. 
Wilt u hiervan gebruik maken? 
Neem dan contact op met de griffie 
(zie contactgegevens onderaan). 

Op de agenda van 12 april staan onder 
andere (en onder voorbehoud):
•  bestemmingsplan Oudendijk ten 

noorden van nr. 76;
•  bestemmingsplan Veen Hofstraat ;
•  bestemmingsplan Rijksstraatweg 

117 Sleeuwijk. 

De volledige en definitieve agenda 
vindt u in het raadsinformatiesysteem 
altena.raadsinformatie.nl/

De Inloop en Altenaronde bijwonen 
of volgen?
U bent van harte welkom in het 
gemeentehuis. Vanaf een andere plaats 
de vergadering volgen kan ook. Via de 
live stream altena.raadsinformatie.nl/
live kunt u meekijken. Let op: bij de 
Altenaronde wordt in tegelijkertijd 
in twee zalen vergaderd. Daarom is 
een deel van de rond live te volgen 
en nemen we het andere deel op.  
Beide kunt u later terugkijken en/of 
luisteren.

Volgende vergaderingen in april:
•  19 april: Altenatafel
•  26 april: Raadsvergadering

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  
ltena.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.

Meldingen Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Een melding Activiteitenbesluit 
moet bij de gemeente worden 
gedaan voor het starten of veran
deren 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 on
derstaande meldingen Activiteiten
besluit Milieubeheer ontvangen:

Veen:
•  Frans de Waal Verhuur -  

Hoefakker 10 (zaaknummer 
2022002172).

Werkendam:
•  Eco worldwide solutions - Tol 14 

(zaaknummer 2021041177).
•  Nobel Waterwerken bv -  

Bruningsstraat 9 (zaaknummer 
2021038945).

•  Muller Classic Occasions - Van 
der Kunstraat 6 A (zaaknummer 
2022006539).

U kunt geen bezwaar indienen of 
in beroep gaan 
Deze meldingen zijn alleen infor
matief. Hiertegen kan geen be
zwaar 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.



Volg ons ook op  
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Vertrokken naar onbekende 
bestemming

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Altena hebben beslo-
ten om de gegevens in de Basisre-
gistratie personen (BRP) van deze 
personen niet meer bij te houden: 

Naam : D.S. Krasecki
Geboortedatum : 02-09-1986
Datum van 
uitschrijving : 23 maart 2022

Naam : J.A. Padilla Saez
Geboortedatum : 18-11-1982
Datum van 
uitschrijving : 23 maart 2022

Deze personen zijn uitgeschreven 
naar ‘land onbekend’ vanaf de 
datum van uitschrijving. De reden 
voor uitschrijving is dat deze perso-
nen niet meer wonen op het adres 

waar zij staan ingeschreven vol-
gens de Basisregistratie Personen 
(BRP). Dat blijkt uit onderzoek. De 
uitschrijving kan gevolgen hebben 
voor bijvoorbeeld het recht op een 
uitkering, een paspoort aanvragen 
of toeslagen van de Belasting-
dienst. Alle officiële instanties in 
Nederland maken namelijk ver-
plicht gebruik van de BRP.  

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken
Bent u het niet eens met de uit-
schrijving? 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 binnen 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.

Kennisgeving voorbereiding 
bestemmingsplan kern Sleeuwijk: 
Vlietstraat (ong.)

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

•  Kern Sleeuwijk: Vlietstraat (ong.)
  Dit plan maakt het mogelijk dat 

er op de locatie van de voormali-
ge sporthal aan de Vlietstraat in 
Sleeuwijk, tegenover nummer 11, 
een hospice gebouwd kan worden.

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

Als het (voor)ontwerp van het 
bestemmingsplan klaar is maken 
wij dat bekend
Op dit moment kunt u nog niet 
reageren op dit bestemmingsplan. 
Daarvoor moet u wachten totdat 
het voorontwerp bestemmingsplan 
bekend gemaakt wordt. Dat doen 
wij op de volgende 2 manieren:
1.  op de gemeentepagina in Het 

Kontakt
2.  in het digitale Gemeenteblad
U kunt dan de documenten bekijken 
en uw inspraakreactie of zienswijze 
kenbaar maken.

Ontwerp bestemmingsplan: 
Parapluplan beleidsharmonisatie

Het college maakt bekend dat het 
volgende ontwerp bestemmings-
plan ter inzage ligt. Het gaat om:

•  Parapluplan beleidsharmonisatie 
(NL.IMRO.1959.AltBP081PpluBe-
leid-ON01)

Dit plan regelt de planologische ver-
ankering van het geharmoniseerde 
beleid voor een aantal beleidsthe-
ma’s. Het gaat om de thema’s 
•  De wijze van meten van de goot-

hoogte;
•  Een afwijkingsmogelijkheid voor 

de herinrichting van openbaar 
gebied;

•  Een afwijkingsmogelijkheid voor 
het vergroten van de oppervlakte 
van bijbehorende bouwwerken bij 
woningen;

•  Een afwijkingsmogelijkheid voor 
het gebruik van woningen en/of 
bijbehorende bouwwerken voor 
een bed & breakfast;

•  Een afwijkingsmogelijkheid voor 
het gebruik van een woning en/of 
bijbehorende bouwwerken voor 
een aan huis verbonden beroep of 
bedrijf;

•  Parkeren en laden en lossen. 
Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 
8 april 2022 tot en met donderdag 
19 mei 2022.

U kunt de documenten bekijken 
tot en met 19 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.

U kunt tot en met 19 mei 2022 ook 
uw zienswijze geven
Dat kan op 2 manieren:
1.  U stuurt een brief naar de ge-

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

2. U geeft uw zienswijze in een ge-
sprek binnen de zienswijze termijn. 
U belt met Natasja de Keijzer voor 
een afspraak via 0183 – 51 68 09.

Maasdijk 24 Giessen, besluit hogere 
grenswaarden geluid

Het college maakt bekend dat het 
besluit ontheffing hogere grenswaar-
den geluid is vastgesteld. Het gaat 
om het vaststellen van een hogere 
grenswaarde voor het industriela-
waai als bedoeld in de Wet geluidhin-
der. Er zijn plannen om op de locatie 
Maasdijk 24 te Giessen de woning te 
herbouwen. De hoogst berekende 
geluidsbelasting industrielawaai van 
Hak BV bedraagt 55 dB. Dit betekent 
dat er voldaan wordt aan de maxi-
maal te ontheffen waarde, maar dat 
de geluidbelasting hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde.

Het besluit van de ontheffing hogere 
grenswaarden geluid ligt ter inzage 
vanaf vrijdag 8 april tot en met  
vrijdag 20 mei 2022. 

U kunt de documenten bekijken tot 
en met vrijdag 20 mei 2022
Via de website van de gemeente  
Altena kunt u een informatieverzoek 
indienen om deze documenten  
digitaal te bekijken. 
Kijk daarvoor op gemeentealtena.nl/
informatieverzoek of bel naar 
0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met vrijdag  
20 mei 2022 in beroep gaan
U gaat in beroep door een brief te 
sturen naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State: 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Als u in beroep gaat bent u griffie-
recht verschuldigd. 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.rechtspraak.nl.
 
U kunt ook om een voorlopige 
voorziening vragen bij de Raad van 
State in Den Haag
Het besluit tot vaststelling treedt de 
dag, na afloop van de beroepster-
mijn, in werking. Ons besluit blijft 
dus geldig totdat de rechter heeft 
besloten over uw beroep. Is het voor 
u belangrijk dat de uitvoering van 
ons besluit direct wordt tegengehou-
den? Dan kunt u ook een voorlopige 
voorziening vragen aan de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Dit moet dan 
wel binnen de beroepstermijn. Voor 
het vragen van een voorlopige voor-
ziening bent u griffierecht verschul-
digd. Meer informatie hierover vindt 
u op www.rechtspraak.nl.



Vaststelling bestemmingsplan 
Herziening Buitendijk 51 Hank

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Altena maken bekend 
dat op 8 maart 2022 het bestem-
mingsplan hieronder ongewijzigd is 
vastgesteld:

•  Herziening Buitendijk 51 Hank 
(NL.IMRO.1959.HanBP091B-
dijk51-VG01). In het nieuwe 
bestemmingsplan wordt de bouw 
van 2 nieuwe woningen en het 
omzetten van een bestaande 
schuur naar een woning mogelijk 
gemaakt.

Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

U kunt het vastgestelde bestem-
mingsplan bekijken tot en met  
20 mei 2022
Het bestemmingsplan ligt ter in-
zage van vrijdag 8 april 2022 tot en 
met vrijdag 20 mei 2022. U kunt het 
bestemmingsplan op 2 manieren 
bekijken:
1.  U maakt een afspraak om het 

bestemmingsplan digitaal te 
bekijken op het gemeentehuis 
(Sportlaan 170 in Almkerk).  
U kunt een afspraak maken via 
0183 – 51 61 00.

2.  U bekijkt het bestemmingsplan 
digitaal via ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u  
belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het 
besluit invloed heeft op uw situatie. 
U kunt alleen in beroep gaan:
•  als u het niet eens bent met een 

wijziging die bij de vaststelling is 
aangebracht; of 

•  als u op tijd uw zienswijze heeft 
gegeven bij de gemeenteraad; of

•  als u kunt bewijzen dat u niet in 
staat was om uw zienswijze op tijd 
te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met vrijdag  
20 mei 2022 in beroep gaan
U gaat in beroep door een brief te 
sturen naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State: 
Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 
Als u in beroep gaat bent u griffie-
recht verschuldigd. 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige 
voorziening vragen bij de Raad 
van State in Den Haag
Het besluit tot vaststelling treedt 
de dag, na afloop van de beroep-
stermijn, in werking. Ons besluit 
blijft dus geldig totdat de rechter 
heeft besloten over uw beroep. Is 
het voor u belangrijk dat de uitvoe-
ring van ons besluit direct wordt 
tegengehouden? Dan kunt u ook 
een voorlopige voorziening vragen 
aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Dit moet dan wel binnen 
de beroepstermijn. Voor het vragen 
van een voorlopige voorziening 
bent u griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie hierover vindt u op 
www.rechtspraak.nl.

Besluit weigeren omgevings
vergunningen

•  Veen: Veense Put ong., 4264 AL, 
verharden terrein en plaatsen 
stacaravan (OV20220063/6694911); 
verzonden op 29 maart 2022. 

•  Veen: Veense Put ong., 4264 AL, 
verharden terrein en plaatsen 
stacaravan (OV20220066/6694861); 
verzonden op 29 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 gemeentealtena.nl/
informatieverzoek of bel naar 
0183 - 51 61 00.

Vergunning Biesboschhaven Noord 7  
in Werkendam

Het college maakt bekend dat 
vergunning is verleend voor LNG 
bunkeren van tankauto naar schip op 
het perceel Biesboschhaven Noord 7, 
4251 NL in Werkendam. Er is ver-
gunning verleend voor de volgende 
activiteiten:

Handelen strijdig met regels RO
Vestigen van een afwijkend bedrijf
Milieu
LNG bunkeren van tankauto naar 
schip

De vergunning is ten opzichte van 
het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

U kunt dit plan bekijken tot en met 
donderdag 19 mei 2022
Via de website van de gemeente 
Altena kunt u een informatieverzoek 
indienen om dit plan digitaal te 
bekijken. Kijk daarvoor op 
gemeentealtena.nl/informatiever-
zoek of bel naar 0183 – 51 61 00.

Heeft u bezwaar tegen het plan
Tegen de vergunning kan alleen 
bezwaar (beroep) worden ge-
maakt door degenen die hebben 
gereageerd op het ontwerpbesluit. 
Bezwaar maken kan tot uiterlijk 
donderdag 19 mei 2022.
Als u bezwaar wilt maken moet u een 
brief (beroepschrift) sturen naar de 

afdeling bestuursrecht van de Recht-
bank Zeeland – West-Brabant, team 
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 
PA Breda. In die brief geeft u aan 
tegen welke vergunning u bezwaar 
(beroep) maakt. Ook moet u aan-
geven waarom u bezwaar maakt. U 
moet de brief inzenden uiterlijk voor 
19 mei 2022. 

Start uitvoering plan
De vergunning gaat pas in na don-
derdag 19 mei 2022. Als u bezwaar 
heeft gemaakt en u wilt niet dat 
wordt gestart met de werkzaam-
heden, dan moet u ook een zoge-
naamde ‘voorlopige voorziening’ 
vragen. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank.

Meer informatie over een voorlopige 
voorziening kunt u vinden op 
www.gemeentealtena.nl

Vaststelling regelingen
De gemeenteraad van de gemeente 
Altena heeft op 8 maart 2022 vastge-
steld: 

•  Verordening nadeelcompensatie 
gemeente Altena 2022

•  Erfgoedvisie Altena 2022-2027

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

Inzien
U kunt deze regelingen ook gratis 
inzien in het gemeentehuis, 
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. 
Maak hiervoor een afspraak via 
0183 - 51 61 00.  U kunt op verzoek 
tegen betaling een afschrift krijgen 
van de besluiten. 



Besluit verlenen omgevingsvergunningen 

•  Almkerk: Van Hogendorp - 
straat 32, 4286 BK, plaatsen raam-
kozijn aan de zijkant van de woning 
(OV20220130/6767783); verzonden 
op 30 maart 2022. 

•  Almkerk: Sportlaan 3, 4286 ES, 
plaatsen reclameborden 
(OV20220098/6728853); verzon-
den op 29 maart 2022. 

•  Andel: Amaliahof 41, 4281 KZ, 
aanbrengen L-wand bij een boven-
watertalud (OV20220107/6744837); 
verzonden op 30 maart 2022. 

•  Dussen: Groot-Zuideveld 25, 
4271 CA, plaatsen van zonne-
panelen in een draagconstructie 
(OV20210793/6599489); verzon-
den op 29 maart 2022.

•  Genderen: Buitenstraat 10, 
4265 JH, gedeeltelijk ver-
anderen bestaande schuur 
(OV20220113/6740399); verzonden 
op 29 maart 2022. 

•  Rijswijk: Veldweg 22, 4284 VS, 
legaliseren verbrede uitrit 
(OV20220124/6764141); verzonden 
op 30 maart 2022. 

•  Sleeuwijk: Goudenregenpad 11, 
4254 GA, plaatsen dakkapel 
(OV20220147/6784885); verzonden 
op 30 maart 2022.

•  Sleeuwijk: ’t Zand 11, 4254 XP,  
realiseren bedrijfsruimte met 
woning (OV20220089/6719055); 
verzonden op 1 april 2022. 

•  Werkendam: Draepkilweg 1a, 
4251 PK, plaatsen houten hekwerk 
bij de paardenbak 
(O120220123/6760915); verzonden 
op 1 april 2022. 

•  Werkendam: Vierlinghstraat 15, 
4251 LC, verbouwen en renoveren 
bedrijfspand 
(OV20220111/6720905); verzonden 
op 29 maart 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Grote Kerk-
straat 71, 4261 BC, plaatsen 
van 14 zonnepanelen op het 
pannendak van het bakhuis 
(OV20220138/6776789); verzonden 
op 29 maart 2022. 

•  Woudrichem: Kraaiveld 5, 
4285 WM, plaatsen van een 
hek (max. 1 meter hoog) 
(OV20220099/6728557); verzon-
den op 29 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 burgemeester 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 verzendda-
tum van het besluit. Via de website 
van de gemeente Altena kunt een 
informatieverzoek indienen om de 
vergunning digitaal te bekijken. 
Kijk daarvoor op gemeentealtena.nl/
informatieverzoek 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

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

•  Andel: Hoge Maasdijk 138,  
4281 NJ, toestemming bed & 
breakfast en mantelzorgvoorzie-
ning in verbouwde schuur (2022-
011489); ingekomen op  
25 maart 2022.

•  Giessen: Eendenveld 11,  
4283 HV, aanleggen of veranderen 
uitrit (legalisatie) (2022-011590); 
ingekomen op 29 maart 2022. 

•  Hank: Stadhoudershoef 6,  
4273 XZ, realiseren aanbouw aan 
de woning (2022-011385); ingeko-
men op 24 maart 2022.

•  Meeuwen: Hoog Meeuwen 11, 
4268 GT, realiseren aanbouw 
(2022-011582); ingekomen op  
28 maart 2022.  

•  Veen: hoek Veense Polder-Verre 
Weide (bedrijventerrein Veense-
steeg Noord), 4264 KL, nieuw-
bouw bedrijfsverzamelgebouw, 
aanleggen of veranderen uitrit en 
een nieuw te plaatsen erfafschei-
ding (2022-011198); ingekomen op 
18 maart 2022.

•  Werkendam: Draepkilweg 2,  
4251 PK, plaatsen zonnepanelen 
(2022-011615); ingekomen op  
29 maart 2022. 

•  Werkendam: tegenover Kooike 2, 
4251 NE, afmeren drijvende steiger 
(2022-011132); ingekomen op  
24 maart 2022.

•  Werkendam: aan de Sleeuwijk-
sedijk 5a, 4251 XA, plaatsen van 1 
Pod (2022-011161); ingekomen op 
27 maart 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Perzikstraat 3 a, 
4261 KC, realiseren nieuwbouw 
woning (OV20220156/6723545); 
ingekomen op 29 maart 2022. 

•  Wijk en Aalburg: tussen Wijkse-
straat 6 en 8, 4261 TT, realiseren 
nieuwbouw woonhuis  
(2022-011679); ingekomen op  
30 maart 2022. 

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

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 

•  Veen: Veense Waard ong. (kavel 
26), 4264 AB, bouwen woning 
(OV20220101/6586243); verzon-
den op 31 maart 2022. 

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


