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Almkerk: werkzaamheden Anjerlaan,  
Meidoornlaan en Fresialaan

Maandag 25 april start aannemers-
bedrijf Van der Stelt met renovatie-
werkzaamheden in de Anjerlaan, 
Meidoornlaan en Fresialaan in 

Almkerk. De werkzaamheden zullen 
duren tot en met het vierde kwartaal 
van 2022.

Hierdoor is de toegang van deze 
straten in delen afgesloten. 
De afsluiting is aangegeven met 
borden.

Vragen?
Stel ze aan de heer Mark Peijnenburg 
via m.peijnenburg@gemeentealtena.nl  
of bel naar 0183 – 51 67 52.

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

Gemeentehuis en milieustations gesloten 

Het gemeentehuis en de milieustations  
in Giessen en Werkendam zijn gesloten 
op woensdag 27 april (Koningsdag) 
en donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

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

Coronabewijs en reizen naar het buitenland
Gaat u in de voorjaarsvakantie naar 
het buitenland? Let dan goed op. 
Controleer altijd voor u vertrekt 
www.nederlandwereldwijd.nl voor 
de inreisregels van het land waar u 
naartoe gaat. 

Het coronabewijs is minder lang 
geldig
Vaccinatiebewijzen (2 prikken 
Moderna, Pfizer of AstraZeneca of 1 
Janssen-prik) zijn 270 dagen geldig na 
de laatste prik. Herstelbewijzen zijn 
180 dagen geldig.
  
Boosterprikken zijn voorlopig voor 
onbepaalde tijd geldig. 

Heeft u nog een coronavaccinatie of 
een booster nodig? 
Plan dan op tijd een afspraak in of kijk 
waar u zonder afspraak terecht kunt. 
Meer informatie vindt u op 
coronatest.nl of bel 0800-7070. 

Heeft u vragen over het corona
bewijs? Kijk dan op de website van  
Rijksoverheid:  
www.rijksoverheid.nl. 

Volg ons ook op  
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin



Doe mee aan het NK Tegelwippen 
En ontvang een tegoedbon voor boom of struik

We zijn weer gestart met het NK Te-
gelwippen. In welke gemeente wippen 
inwoners de meeste tegels uit hun tuin 
en vervangen deze door groen? Ga aan 
de slag in uw tuin, vervang uw tegels 
door groen, en geef uw gewipte tegels 
met bewijsfoto door via  
nk-tegelwippen.nl

Ontvang een tegoedbon voor boom 
of struik 
Tegels gewipt? Als u dit ook doorgeeft 
aan de gemeente, sturen we tegoed-
bon voor een boom of struik. Geef 
uw gewipte tegels en foto’s door op 
gemeentealtena.nl/tegelwippen

Klimaatadaptief: groen in plaats 
van tegels 
Tegels vervangen door groen zorgt 
ervoor dat water beter de grond in kan 
zakken tijdens hevige buien, en dat 
het minder heet is in de zomer. Dat 
noemen we klimaatadaptief inrichten 
van de tuin. En niet onbelangrijk: de 
insecten zijn er ook blij mee. Doet u 
mee? 

Alzheimer Café Altena op 25 april 
Maandag 25 april om 19.30 uur gaat 
het Alzheimer Café Altena weer van 
start. U bent van harte welkom in het 
Wapen van Emmickhoven, Brugdam 
5 in Almkerk. 

Thema: wat is dementie?
Dementie verandert in toenemende 
mate het leven van degene die dat 
overkomt en ook van naasten.  Voor 
familieleden, vrienden, vrijwilligers 
en voor iedereen die betrokken is, is 
het goed om te weten wat dementie 
inhoudt. Wat betekent het voor de 
persoon zelf en hoe ga je er zo goed 
mogelijk mee om?

Jennie Dalm, Casemanager De-
mentie (Mijzo) geeft deze avond 
informatie. Daarnaast gaat zij graag 
in gesprek over dit onderwerp. Hoe 
gaan we als samenleving om met 
mensen met dementie, wat geeft 

hoop en hoe kunnen wij helpen om 
zo lang mogelijk een zelfstandig en 
volwaardig leven te leiden. 

Deelname en informatie
Toegang van het Alzheimer Café 
Altena is gratis. Aanmelden is niet 
nodig.

Wilt u meer informatie? Bel dan naar 
06-53 96 90 85.

Vergadering Sportraad Altena

Maandag 25 april om 19.30 uur is er 
een vergadering van de Sportraad 
van de gemeente Altena. Dit is in 
de kantine van voetbalclub GRC 14, 
Karbogerd 1 in Giessen. 

Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
ontmoeting met het bestuur van 
GRC 14.

Op de agenda staan de volgende 
punten:  
•  Verslag en actielijst vergadering 

Sportraad van 24 maart 2022;
•  Mededelingen en in- en uitgaande 

stukken;
•  Advisering over Beleidsnota Sport 

en Gezondheid
   o  Stand van zaken over advies 

uitgangspunten beleid Sport en 
Gezondheid 

   o  Conceptadvies uitgangspunten-
notitie strategisch accommodatie-
beleid

   o  Conceptadvies evaluatierapport 
en advies subsidieregelingen Sport 
en Bewegen

•  Nationale Sportweek;
•  Terugkoppeling vanuit de werk-

groepen:
   o Altena Sport Awards 
   o Sportakkoord 
   o  Topsport 
   o  Sportcafé 
   o Gezonde leefstijl
   o Manifest  
   o  Uniek sporten 
   o  Openbare ruimten 
   o  Communicatie 

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 via 
secretaris@sportraadaltena.nl en op 
de website www.sportraadaltena.nl.  

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 Thijs van 
de Schoot via 0183 – 51 66 90 of 
t.vandeschoot@gemeentealtena.nl.

Nieuws van de gemeenteraad

26 april: Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op 
dinsdag 26 april. De vergadering 
vindt plaats in het gemeentehuis in 
Almkerk. Om 20.30 uur opent bur-
gemeester Egbert Lichtenberg de 
vergadering. Vervolgens neemt de 
gemeenteraad besluiten over een 
aantal onderwerpen. Over sommige 
stukken wordt een besluit genomen 
zonder debat. Dit zijn hamerstukken. 
Over de overige stukken wordt met 
een debat besloten. 

Op de agenda van 26 april staan on-
der andere (en onder voorbehoud):
•  Beëdiging nieuwe leden jongeren-

raad en enkele burgerleden;
•  Vaststelling van een aantal bestem-

mingsplannen;
•  Bedrijfsplan MidZuid;
•  Visie Elektrisch opladen.

De volledige en definitieve agenda 
vindt u in het raadsinfomatiesysteem: 
altena.raadsinformatie.nl.

Live volgen en/of terugluisteren 
U kunt de vergadering fysiek bijwo-
nen of live volgen via de livestream: 
altena.raadsinformatie.nl/live. U 
kunt ook de vergadering op een later 
moment terugluisteren 
altena.raadsinformatie.nl. 

Op de agenda in mei:
•  10 mei: kernbezoek en Altenaronde 

in Woudrichem
•  17 mei: Altenatafel
•  31 mei: Raadsvergadering

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:
•  telefonisch:  via 0183 – 51 61 00
•  mail: griffie@gemeentealtena.nl
•  whatsapp:  06 – 22 15 60 88.

Vergroen de buurt en win een  
Gouden Laars! 

Zet jij je in voor meer natuur in jouw 
straat, buurt, plein of bedrijf? Of je 
nu het betegelde plein van je school 
verandert in een natuurrijke leerom-
geving, met de straat op regenton-

nen overgaat, de buurt vriendelijk 
maakt voor bijen of je bedrijventer-
rein vergroent: het mag allemaal! 6 
initiatieven ontvangen € 1000. 

Aanmelden kan tot en met 8 mei 
via www.600jaarelisabethsvloed.nl/
goudenlaars.

De Gouden Laars Verkiezing wordt 
georganiseerd door IVN Natuuredu-
catie in het kader van de herdenking 
van 600 jaar Elisabethsvloed. Het 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de provincies Noord-Brabant en 
Zuid-Holland.



Officiële  bekendmakingen

Breng tuinafval en haal compost
Bent u ook zo lekker bezig in de tuin?
Vanaf 7 mei kunt u voortaan iedere 
1e zaterdag van de maand gratis 
compost afh alen bij VGR/Verschoor, 
Provincialeweg Zuid 51 in Almkerk. 
Dit kan op de tijden dat u ook groen-
afval kunt brengen, van 08.30 tot 
12.30 uur. 

Voorwaarden:
•  Alleen voor inwoners van Altena 

(niet voor bedrijven)
•  Maximaal  1 m3 per huishouden 
•  Er is een shovel die uw aanhanger 

kan beladen
•  Voor het vullen van plastic zakken 

of emmers neemt u zelf een schep 
mee

De compost is gemaakt van het 
tuinafval dat inwoners van Altena 
brengen bij Verschoor. Helemaal 
circulair dus! Gebruik de compost 
om de grondstructuur van uw tuin te 
verbeteren. 
Het maandelijks verstrekken van 
compost is een pilot. Als het goed 
verloopt gaan we ermee door.  

Besluit verlenen omgevingsvergunningen 
•  Andel: Amaliahof 17a, 4281 KZ, 

realiseren woonhuis, aanleggen 
uitrit en plaatsen tijdelijke woonunit 
(max.2 jaar) (OV20220115/6751429 
rectifi catie aanpassing omgevings-
vergunning); verzonden op 12 april 
2022.

•  Eethen: Raadhuisstraat 2, 
4266 EB, realiseren open entree/
aanbouw, isolatie aan de buitenzijde 
en het plaatsen van zonnepanelen 
(OV20220122/6760549); verzonden 
op 13 april 2022. 

•  Nieuwendijk: Amaryllishof 37, 
4255 JM, plaatsen berging met 
zitgedeelte (OV20220040/6668819); 
verzonden op 13 april 2022.

•  Werkendam: Monnikenhoef 3, 
4251 XX, bouwen loods
|(OV20220151/6493989); verzonden 
op 13 april 2022.  

•  Werkendam: Witboomkil ong., 
4251 MK, vergroten bestaande 
profi el, aanpassen aanwezige duiker 
en een nieuwe duiker aanleggen 
(OV20220114/6754329); verzonden 
op 13 april 2022.

•  Werkendam: Zandaak  1 – 2 
(doorlopend), 4251 RD, bouwen 12 
woningen en realiseren 12 inritten 
(OV20220121/6721079); verzonden 
op 13 januari 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Perzikstraat 36, 
4261 KD, plaatsen tijdelijke woon-
unit (max. 2 jaar)  (OV20220149/ 
6781495); verzonden op 13 april 
2022.

•  Woudrichem: Almkerkseweg 5, 
4285 WZ, verbouwen bestaande 
loods (OV20220120/6753977); ver-
zonden op 13 april 2022. 

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 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.

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.

Aanslag lokale belastingen niet 
(compleet) ontvangen?

Heeft u geen of een niet-complete 
aanslag voor lokale belastingen 
ontvangen, dan hoeft u geen actie 
te ondernemen. 

SVHW rondt de waardering van de 
woning (WOZ-waarde) om verschil-
lende redenen later af dan gebrui-
kelijk. Daarom heeft SVHW de 
aanslagen opgesplitst. Heffi  ngen die 
los staan van de WOZ-waarde zijn 
alvast opgelegd. Heffi  ngen die wel 
een koppeling met de WOZ-waarde 
hebben, ontvangt u zo snel 
mogelijk. 

Heeft u vragen? 
Kijk meer voor informatie over de 
aanslag van lokale heffi  ngen op 
www.svhw.nl. 

Collega gezocht! 
Wij zijn op zoek naar een gedreven 
collega die samen met ons de schou-
ders willen zetten onder het opbou-
wen van de gemeente Altena! 

Wij zoeken talent dat zich thuis voelt 
in deze veranderende omgeving die 
voortdurend nieuwe mogelijkhe-
den biedt. Bent u fl exibel en vast-
beraden? Houdt u van uitdagende 
situaties? Ontdek dan de gemeente 
Altena als werkgever.

Dit is onze actuele vacature:
• Ondersteunend medewerker Afval

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

Inschrijven 
huurwoning?

Dat kan vanaf 

18 jaar!

Meer lezen? 

Ga naar www.woongaard.com/weesslim of scan de QR code.

Inschrijving Oekraïense vluchtelingen in de 
Basisregistratie Personen (BRP)

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oe-
kraïense nationaliteit die (tijdelijk) in Al-
tena worden opgevangen, kunnen zich 
op het opvangadres laten inschrijven 
in de Basisregistratie Personen (BRP) 
bij de gemeente. Na deze registratie 
hebben zij recht op bepaalde voorzie-
ningen en regelingen zoals medische 
zorg, leefgeld en onderwijs.  

Hoe kan een Oekraïense vluchteling 
zich inschrijven?
Om zich in te kunnen schrijven moeten 
zij een afspraak maken. Dat kan via 
www.gemeentealtena.nl. Bij vluchte-
lingen zonder de juiste documenten 
(paspoort of een ander geldig legiti-
matiebewijs) start de gemeente een 
aanvullend herkomst- en 
identifi catieproces. 

Meer informatie over de inschrijving 
is ook te lezen op de website van de 
Rijksoverheid.

Bent u gastgezin?
Wilt u dan de vluchtelingen die u 
opvangt, wijzen op deze registratie.

Vragen?
Mailt u dan naar oekraine@
gemeentealtena.nl of bel 0183 - 51 61 00



Besluit verlengen beslistermijn  
omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Laagt 5a, 4286 LV, 
plaatsen overkapping voor een 
periode van 3 jaar voor de maan-
den maart tot oktober (legalisatie) 
(OV20220112/6742909); verzonden 
op 13 april 2022.

•  Wijk en Aalburg: Bergstraat 5, 
4261 BW, realiseren van 7 wonin-
gen in het bestaande verenigings-
gebouw (OV20220059/6688655); 
verzonden op 13 april 2022. 

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

Ingekomen aanvragen  
omgevingsvergunningen

•  Andel: Hoge Maasdijk 138,  
4281 NJ, realiseren Bed & Break-
fast (2022-012926); ingekomen op 
10 april 2022.

•  Hank: Pastoor Lipsplantsoen 25, 
4273 XX, plaatsen overkapping 
(2022-012608); ingekomen op 7 
april 2022.

•  Meeuwen: Meeuwensedijk 1,  
4268 GV, legalisatie aangelegde 
paddock/rijbak (2022-012611); 
ingekomen op 8 april 2022.

•  Sleeuwijk: Kerkeinde 41, 4254 LD, 
uitvoeren onderhoud aan het dak 
(2022-012613); ingekomen op 8 
april 2022.

•  Veen: Hanenhof 8, 4264 WC, 
plaatsen tijdelijke woonunit (2022-
012992); ingekomen op 11 april 
2022. 

•  Veen: van der Loostraat 6,  
4264 RP, bouwen woning en aan-
leggen of veranderen uitrit (2022-
013161); ingekomen op 11 april 
2022.

•  Veen: Veense Put ong. (perceel 
136 en 138, ABGoo/E/2882), 
4264 AL, plaatsen stacaravans 
(OV20220157/6708575); ingekomen 
op 8 april 2022. 

•  Werkendam: Biesboschhaven 
Noord 10, 4251 NL, veranderen 
inrichting (Milieu) (2022-012987 
rectificatie); ingekomen op 4 april 
2022. 

•  Werkendam: Spijksweer 16,  
4251 XS, plaatsen dakkapel (2022-
012978); ingekomen op  
11 april 2022.

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

Vergunning brandveilig gebruik 
Eikenlaan 11 Sleeuwijk

Het college maakt bekend dat ver-
gunning is verleend voor het brand-
veilig gebruiken van de SOVAK,  
Eikenlaan 11, 4254 AR Sleeuwijk. Er is 
vergunning verleend voor de volgen-
de activiteiten:
•  brandveilig gebruik
De vergunning is ten opzichte van 
het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

U kunt dit plan bekijken tot en met 
donderdag 2 juni 2022
Via de website van de gemeente 
Altena kunt u een informatieverzoek 
indienen om dit plan digitaal te bekij-
ken. Kijk daarvoor op www.gemeen-
tealtena.nl/informatieverzoek of bel 
naar 0183 – 51 61 00.

Heeft u bezwaar tegen het plan?
Tegen de vergunning kan alleen 
bezwaar (beroep) worden gemaakt 
door degenen die hebben 

gereageerd op het ontwerpbesluit. 
Bezwaar maken kan tot uiterlijk 
donderdag 2 juni 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 
2 juni 2022. 

Start uitvoering plan
De vergunning gaat pas in na don-
derdag 2 juni 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 de 
gemeentelijke website 
www.gemeentealtena.nl

Verkeersbesluiten Werkendam en 
Woudrichem 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Altena heeft de vol-
gende verkeersbesluiten genomen: 

•  Werkendam: Bereklauw volgens 
verkeersbesluit VB2022-15:

Er wordt een individuele gehandi-
captenparkeerplaats gerealiseerd ter 
hoogte van perceelnummer 64 aan 
de Bereklauw.
Het verkeersbesluit is op 11-04-2022 
gepubliceerd in het Gemeenteblad.

•  Woudrichem: Benjaminslaan vol-
gens verkeersbesluit VB2022-14:

Er wordt een individuele gehandi-
captenparkeerplaats gerealiseerd ter 
hoogte van perceelnummer 24 aan 
de Benjaminslaan.
Het verkeersbesluit is op 11-04-2022 
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 
verkeer@gemeentealtena.nl of   
0183 - 51 61 00. 

Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl



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

Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl

Evenementenvergunningen

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

•  Altena: Koningsspelen 2022 (2022-
008310)

De gemeente Altena organiseert voor 
alle basisschoolleerlingen de Konings-
spelen op vrijdag 22 april 2022 van 
8.00 tot 14.00 uur. De Koningsspelen 
vinden plaats op verschillende loca-
tie door de gemeente heen. Op de 
volgende locaties: VV Achilles Veen, 
Kozakken Boys, VV Woudrichem, VV 
Dussense Boys en Sportpark GDC. 
Meer info via de basisscholen. 

•  Almkerk: Koningsreceptie en Voor-
jaarsreceptie  (2022-009199)

De gemeente Altena organiseert op 
dinsdag 26 april 2022 de Konings-
receptie en de Voorjaarsreceptie in 
een tent op de parkeerplaats bij het 
gemeentehuis aan de Sportlaan 170 
in Almkerk. De Koningsreceptie is van 
14.00 tot 16.00 uur voor de gedeco-
reerden van de gemeente Altena. En 
de Voorjaarsreceptie is van 18.00 tot 
20.00 uur voor alle inwoners van de 
gemeente Altena.

•  Andel: Feestweek Koningsdag 2022 
(2022-009033)

De Oranjevereniging Juliana organi-
seert de feestweek Koningsdag 2022 
van dinsdag 26 tot en met zaterdag 
30 april 2022. Er wordt van alles geor-
ganiseerd voor jong en oud, o.a. een 
feestavond, een dorpsontbijt, bingo, 
schuimparty en D’n Aelse dorpsquiz. 
Voor meer info zie facebookpagina 
Oranjevereniging Juliana Andel.

•  Babyloniënbroek: KoningsNacht 
(2022-010350)

De Oranjevereniging Babyloniën-
broek organiseert op dinsdag 26 april 
2022 de KoningsNacht aan de Broek-
sestraat 75 in Babyloniënbroek. In een 
schuur wordt een gezellige Hollandse 
avond gehouden. Voor meer info zie 
facebookpagina Oranjevereniging 
Babyloniënbroek.

Sleeuwijk: Koningsdag 2022 (2022-
009746)
De Oranjevereniging Sleeuwijk organi-
seert de Koningsdag 2022 op dinsdag 
26 en woensdag 27 april 2022. Op 
het evenemententerrein Transvaal in 
Sleeuwijk. Op dinsdagavond 26 april 
2022 trappen ze af met de kleinste 
kroeg van Sleeuwijk. En woensdag  
27 april 2022 is er een rommelmarkt en 
een spelletjesmiddag. Zie voor meer 
info facebookpagina Oranjevereniging 
Sleeuwijk. 

•  Veen: Koningsdag en Dodenher-
denking (2022-010348)

De Oranjevereniging Prinses Margriet 
organiseert op woensdag 27 april 2022 
de Koningsdag.  Er wordt van alles 
georganiseerd aan de Grotestraat en 
Den Eng te Veen voor jong en oud,  
onder andere een bombarieoptocht, 
zeepkistenrace, een kleedjesmarkt en 
fiets- en autopuzzeltocht. Op woens-
dag 4 mei 2022 wordt de Dodenher-
denking gehouden te Veen van 19.00 
tot 20.30 uur. Voor meer info zie 
facebookpagina Oranjeverenging  
Prinses Margriet.

•  Werkendam: Oranjemarkt  
(2022-009185)

De plaatselijke Zendingscommissie 
Werkendam organiseert op woensdag 
27 april 2022 een Oranjemarkt. Op het 
schoolplein van Ds. Groenewegen-
school aan de Sportlaan 4 in Werken-
dam van 9.30 tot 15.00 uur. Er zijn 
verschillende marktkramen waar van 
alles verkocht wordt, een viskar en een 
poffertjeskraam. Het is voor jong en 
oud. Voor meer info zie website
 www.gg-werkendam.nl/zendings-
commissie/zendingscommissie.

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 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 be-
zwaarschrift via e-mail in te dienen. 

Ontwerp gebiedsvisie Polstraat  
Wijk en Aalburg

Het college maakt bekend dat de 
ontwerp gebiedsvisie hieronder ter 
inzage ligt. Het gaat om: 
 
•  Polstraat Wijk en Aalburg  

(NL.IMRO.1959.WijSV124Pols-
traat-ON01)

Aanleiding en doel 
De Polstraat is de belangrijkste toe-
gangsweg tussen Wijk en Aalburg en 
de provinciale wegen N267 en N283. 
Het heeft zich ontwikkeld tot een 
dynamisch lint dat ruimte biedt voor 
wonen en werken. Verschillende 
bewoners en ondernemers in het ge-
bied hebben wensen met betrekking 
tot woningbouw en bedrijfsuitbrei-
ding. Met een onderbouwde visie 
kunnen ruimtelijke ontwikkelingen 
waarde toevoegen aan een gebied. 
Daarnaast zijn er ook ontwikkelin-
gen binnen de agrarische sector en 

op het gebied van recreatie, gezond-
heid, klimaat, energie en mobiliteit 
waar de gemeente graag richting 
aan geeft. 

Terinzagelegging
De ontwerpvisie ligt ter inzage vanaf 
vrijdag 22 april 2022 tot en met don-
derdag 2 juni 2022. 
 
U kunt de visie inzien. 
Dat kan op twee manieren: 
•   U bekijkt het document digitaal via 

www.ruimtelijkeplannen.nl
•  U maakt tijdens de inzagetermijn 

een afspraak om het document 
digitaal te bekijken op het gemeen-
tehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.  
U kunt een afspraak maken via  
0183 – 51 61 00. 

U kunt ook uw zienswijze geven. 
Dat kan op twee manieren: 
•  U stuurt tijdens de inzagetermijn 

een brief naar de gemeenteraad: 
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met 
uw zienswijze. 

•  U geeft tijdens de inzagetermijn 
uw mondelinge zienswijze. U belt 
met Gert-Jan Wondergem voor een 
afspraak via 0183 – 51 68 35.

Kennisgeving intrekking 
aanwijzingsbesluit en nieuw 
aanwijzingsbesluit loco-secretarissen

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Altena 
heeft op 5 april 2022 punt 2 tot en 
met 4 van het “Aanwijzingsbesluit 
secretaris en loco-secretarissen 
gemeente Altena 2020” ingetrok-
ken. In die beslispunten werden de 
loco-secretarissen aangewezen. 
Een nieuwe aanwijzing van loco-
secretarissen heeft plaatsgevonden 
door de gemeentesecretaris. Het 
besluit tot intrekking en het nieuwe 
aanwijzingsbesluit treden in werking 
met ingang van de dag na de datum 
van bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad van Altena. 

Elektronische bekendmaking
Voornoemde besluiten zijn elektro-
nisch bekendgemaakt via het digitaal 
gemeenteblad van de gemeente 
Altena. U vindt de officiële bekend-
making op  
zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
(Gemeenteblad, Altena). 

De  bekendmaking is ook te vinden 
via  www.overheid.nl of op de ge-
meentelijke website 
www.gemeentealtena.nl.

Inzien 
U kunt bovengenoemde besluiten 
vanaf vandaag ook gratis inzien in 
het gemeentehuis.  Maak hiervoor 
een afspraak via telefoonnummer 
0183 - 51 61 00. 

Iedereen kan op verzoek tegen 
betaling een afschrift krijgen van het 
besluit. 


