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Gemeentenieuws 29 april 2022

Programma dodenherdenking 4 mei 2022
Dussen vanaf 

19.30 uur
 Verzamelen bij momument ‘bij Janne’. Muziek, 
toespraak, gedicht , kransen leggen, taptoe en 2 
minuten stilte. Zingen Wilhelmus. Na de plechtigheid 
bent u uitgenodigd voor koffi  e en thee ‘bij Janne’.

Eethen vanaf 
19.45 uur

 Verzamelen bij monument aan Kleijbergsestraat in 
Eethen, taptoe, 2 minuten stilte, zingen Wilhelmus. 
Kransen leggen, toespraak, defi lé langs het monu-
ment. Na de plechtigheid bent u uitgenodigd voor 
koffi  e bij Teratina.

Hank 18.30 uur Kerk open. Er is muziek en er worden gedichten 
voorgedragen. 

19.30 uur Verzamelen Kerkplein voor Stille Tocht. 
19.45 uur  Aankomst Warmondplein, toespraak, taptoe, 

2 minuten stilte, kransen leggen. Defi lé langs het 
monument. Aansluitend is er koffi  e in het Uivernest

Nieuwendijk 19.45 uur  Vertrek Tavenu voor Stille Tocht. Taptoe, 2 minuten 
stilte, zingen Wilhelmus, oplezen namen, kransen 
leggen, toespraak, defi lé langs monument, afsluiting 
in Tavenu.

Sleeuwijk 19.40 uur  Vertrek Stille Tocht vanaf Hervormde Kerk naar 
Vijverplein olv Showkorps Wilhelmina. Taptoe, 
2 minuten stilte, toespraak, voorlezen namen, 
kransen en bloemen leggen. Zingen Wilhelmus.

Veen 19.00 uur Kerkdienst en toespraken
19.45 uur  Verzamelen bij monument, namen voorlezen, 

taptoe, 2 minuten stilte, zingen Wilhelmus, kransen 
leggen. Aansluitend koffi  e in het hervormd 
centrum naast de kerk.

Werkendam 11. oo uur  Bijeenkomst begraafplaats het Laantje Werkendam. 
2 minuten stilte, zingen Wilhelmus en lopen langs 
Stolpersteinen.

16.00 uur  Flypast Lancaster bommenwerper over Hanks 
Halifaxmonument, Lancastermonument Grote-
waardweg en geallieerden graven het Laantje.

19.40 uur  Vertrek vanaf de Bron naar het monument, taptoe, 
2 minuten stilte, zingen Wilhelmus, toespraak, 
hymne, gedicht, kransen leggen. 
Na afl oop koffi  e in de Bron.

Woudrichem 18.45 uur  Bijeenkomst Hervormde Kerk Woudrichem. 
Programma adoptieschool Oudendijk.

19.25 uur  Vertrek Stille tocht naar monument Raadhuisplein. 
Taptoe , 2 minunten stilte, zingen Wilhelmus, voor-
lezen namen van oorlogsslachtoff ers, toespraak. 
Aansluitend is er koffi  e en thee in De Werf (oude 
gemeentehuis).

Enquête verduurzamen begraafplaatsen
Mogelijkheden voor herinrichten, 
vergroenen en natuurlijk begraven 
Graag horen wij uw mening over 
het meer natuurvriendelijk inrichten 
van begraafplaatsen. Een groene 
begraafplaats draagt bij aan een 
rustige sfeer en uitstraling, en ver-
sterkt de biodiversiteit. 

U kunt de enquête 
(anoniem) invullen via 
www.aandeslag.gemeentealtena.nl. 
Het invullen duurt ongeveer 5 minu-
ten. U maakt eerst een account aan 
via de knop ‘registreren’. Meedoen 
aan de enquête kan van 29 april tot 
en met 20 mei.

Sleeuwijk en Genderen 
Met de resultaten gaan we als eer-
ste plannen maken voor de begraaf-
plaatsen in Sleeuwijk en Genderen. 
Later volgen de andere begraaf-
plaatsen. 

Dat verdient meer dan een bloemetje …

Dinsdag 26 april ontvingen 16 inwo-
ners uit onze gemeente een Konink-
lijke Onderscheiding. Misschien kent 
u ook wel een vrijwilliger die bijzon-
der werk doet voor de samenleving? 
Denk aan een vrijwilliger die zich al 
20 jaar voor de ouderen in de wijk 
inzet. Of iemand die een aantal uren 
per week onderhoud doet op de 
vereniging. Die persoon zou u wel 
eens in het zonnetje willen zetten. 
Niet alleen met een bloemetje, mis-
schien zelfs met een lintje!

U kunt iemand voordragen voor 
een Koninklijke Onderscheiding
Ook in 2023 vindt in de gemeente 
Altena de lintjesregen plaats: dit 
gebeurt op de laatste werkdag voor 
Koningsdag. Kent u iemand in uw 
omgeving die al lange tijd vrijwil-
ligerswerk doet? Dan kunt u hem of 
haar voordragen voor een Konink-
lijke Onderscheiding. 

U kunt contact met ons opnemen 
als u iemand wilt voordragen
U kunt dan bellen met Inge van der 
Burgt  via 0183 - 51 62 24 of met 
Wieneke Scholtens via 0183 - 51 62 02 
of een mail sturen naar bestuurssecre-
tariaat@gemeentealtena.nl. Zij kun-
nen aangeven of het vrijwilligerswerk 
in aanmerking komt voor een Konink-
lijke Onderscheiding. Zij kunnen u ook 

alles vertellen over het aanvragen van 
een Koninklijke Onderscheiding. Er 
gelden namelijk verschillende voor-
waarden bij de aanvraag. Die voor-
waarden leest u hieronder.

U kunt uw aanvraag opsturen vóór 
1 juli 2022
De deadline voor de lintjesregen in 
2023 is 1 juli 2022. Meer informatie 
over het aanvraagformulier vindt u 
op www.lintjes.nl.

Wanneer kunt u een vrijwilliger 
voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding?
•  De vrijwilliger woont in de 

gemeente Altena.
•  De vrijwilliger heeft reeds vele 

jaren aaneengesloten onbaat-
zuchtig vrijwilligerswerk ge-
daan. Het mag vrijwilligerswerk 
zijn bij verschillende organisa-
ties.

•  Het gaat om vrijwilligerswerk 
dat structureel is (niet vrijblij-
vend). Het vrijwilligerswerk 
kost meerdere uren per week.

•  De vrijwilliger doet nu nog 
steeds vrijwilligerswerk of is er 
korter dan een jaar geleden 
mee gestopt.

•  Het kan gaan om vrijwilligers-
werk in ons gebied, maar ook 
om vrijwilligerswerk op provin-
ciaal of (inter)nationaal niveau.

•  De vrijwilliger heeft geen 
vergoeding voor het 
vrijwilligerswerk gekregen.

•  De vrijwilliger is van 
onbesproken gedrag.



Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl

Start werkzaamheden Kerkstraat Hank 

Maandag 2 mei starten de werk-
zaamheden in de Kerkstraat. Tot eind 
mei werkt de aannemer aan het deel 
tussen de Buitendijk en de  
Sint Elizabethstraat. 

Tijdens de werkzaamheden zijn 
woningen en bedrijven in de Kerk-
straat minder bereikbaar. Omlei-
dingsroutes staan aangegeven. 

Fietsers en wandelaars kunnen er 
wel langs. Landbouwverkeer van en 
naar de Biesbosch wordt omgeleid 
via Werkendam, de Grote Waardweg 
Werkendam. 

Tegengaan wateroverlast en  
verkeershinder
Tot eind dit jaar werkt de gemeen-
te in de Kerkstraat in Hank aan het 
verminderen van water- en verkeers-
overlast. We vervangen de riolering 
en geven de straat een nieuwe in-
richting met asfalt. Hiermee werken 
we aan een betere leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in de Kerkstraat. 

Kijk voor meer informatie op 
gemeentealtena.nl/kerkstraathank

Altena zet in op het behalen van de titel 
‘Fairtrade gemeente’

 

De actieve werkgroep Fairtrade gaat 
samen met de gemeente Altena aan 
de slag om de titel ‘Fairtrade ge-
meente’ binnen te halen. In een Fair-
trade gemeente zorgen inwoners, 
winkels, bedrijven en de gemeente 
samen voor meer eerlijke en duurza-
me handel. De voormalige gemeente 
Woudrichem had de titel al ver-
worven. De werkgroep die destijds 
daarbij betrokken was, zet zich nu 
opnieuw met veel enthousiasme en 
energie in om de titel ‘Fairtrade ge-
meente’ voor heel Altena te behalen. 

“Producten voor een eerlijke prijs. Dat 
is het beginsel van Fairtrade. Als ge-
meente met een grote eigen productie 
beseffen we dat het belangrijk is dat 
boeren en bedrijven een eerlijke prijs 
krijgen voor hun werk. Dat is niet over-
al vanzelfsprekend. Om het krijgen en 
betalen van een eerlijke prijs te stimu-
leren steunt de gemeente de Fairtrade 
gedachte en zet zich in om de titel 
Faitrade gemeente te behalen.” 
Egbert Lichtenberg, burgemeester 
gemeente Altena

“We zijn heel blij met de ondersteu-
ning van de gemeente om Altena de 
titel Fairtrade gemeente te behalen. 
Eerlijke prijzen voor goederen 
vergroten de levensomstandigheden 
van de boeren. Fairtrade valt onder de 

Global Goals, die samen de levensom-
standigheden van alle mensen verbe-
teren. Daarom is het belangrijk om de 
juiste prijs voor een product te betalen. 
Dan kunnen bijvoorbeeld koffieboe-
ren in Colombia hun kinderen naar 
school sturen. In Altena zetten we ons 
als werkgroep in om zoveel mogelijk 
Fairtrade producten in de schappen te 
krijgen van bijvoorbeeld supermark-
ten, maatschappelijke instellingen, 
horeca andere winkels. ”
Klary van Veen, werkgroep  
Fairtrade Altena

Gemeente Altena  is ook een Global 
Goals gemeente, daarbinnen past 
de titel ‘Fairtrade gemeente’
De gemeente wil bijdragen aan de 
wereldwijde 17 duurzaamheidsdoel-
stellingen (Sustainable Development 
Goals) van de Verenigde Naties. We 
zijn dan ook een Global Goals ge-
meente en dragen dit graag uit. De 
duurzaamheidsdoelstellingen zijn 
een gedeelde verantwoordelijkheid, 
zowel van de gemeente als van inwo-
ners en bedrijven. Als gemeenschap 
moeten we bijdragen aan het beter 
doorgeven van de aarde en het be-
strijden van achterstand en armoede. 
De doelstellingen van een Fairtrade 
gemeente passen bij de doelstellin-
gen van een Global Goals gemeente.

Doe actief mee en word lid van de 
werkgroep Fairtrade
De werkgroep Fairtrade is op zoek 
naar extra vrijwilligers om de doel-
stellingen van fairtrade te realiseren. 
Wilt u als inwoner of bedrijf zich 
actief inzetten om de titel ‘Fairtrade 
gemeente’ te behalen?  Dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij de 
gemeente Altena via 
ondernemen@gemeentealtena.nl   

Coronabewijs en reizen naar het buitenland
Gaat u in de (mei)vakantie 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. Boosterprik-
ken 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 infor-
matie vindt u op coronatest.nl of bel 
0800-7070. 

Heeft u vragen over het coronabe-
wijs? Kijk dan op de website van 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. 



Buurtgezinnen zoekt een coördinator

Buurtgezinnen zoekt steungezinnen 
voor alle gezinnen die om wat voor 
reden dan ook behoefte hebben aan 
steun bij de opvoeding. Bij Buurtge-
zinnen vinden we het belangrijk dat 
we elkaar wat meer helpen bij het 
opvoeden van de kinderen. Dat voor-

komt dat problemen erger worden.

Buurtgezinnen is aan het opstarten 
in Altena en op zoek naar een fijne 
collega die van aanpakken weet. 
Lijkt het u als pro-actieve ZZP-er een 
leuke uitdaging om Buurtgezinnen 
op de kaart te zetten in Altena? Solli-
citeer dan voor 12 mei. 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij 
Selma van Zeeland 06-46 59 16 83, 
regiocoördinator Brabant. 
Kijk voor meer informatie op 
www.buurtgezinnen.nl

Open dag brandweerkazerne  
Wijk en Aalburg op 14 mei

Zaterdag 14 mei is het zover! Van 
11.00 tot 16.00 uur kunt u onder het 
genot van een hapje en drankje langs 
komen voor het bezichtigen van 
voertuigen (brandweer, politie en 
ambulance), een rondleiding, diverse 
demonstraties, kinderactiviteiten en 
een praatje.

De kazerne is aan de Bergstraat 50A 
in Wijk en Aalburg. Geïnteresseerd in werken bij de 

brandweer? Ook daarvoor bent u 
welkom!

Heeft u vragen over websites van de 
overheid? 

Tegenwoordig kunt u van alles rege-
len via internet. Ook contact met de 
overheid gaat steeds vaker digitaal. 
Veel mensen vinden dit nog lastig en 
hebben hier graag wat hulp bij. 

Kom eens langs bij het Informatie-
punt Digitale Overheid
Bij het Informatiepunt krijgt u infor-
matie over websites van de overheid, 
bijvoorbeeld over belastingen en toe-
slagen, zorg, verkeersboetes, werk-

map van het UWV, verlengen van een 
rijbewijs, DigiD en nog veel meer. 
Hulp is gratis; ook als u geen lid bent 
van de bibliotheek. Medewerkers 
helpen u graag verder.

Waar vindt u het Informatiepunt 
Digitale Overheid?
Het Informatiepunt Digitale Over-
heid vindt u in de bibliotheek in 
Woudrichem, De Werf, 
Raadhuisplein 1.  
De openingstijden zijn: 
•  Maandag: 18.00 – 20.00
•  Woensdag: 10.00 – 12.00
•  Vrijdag: 10.00 – 12.00

Vragen?
Neem dan contact op met de 
bibliotheek in Woudrichem via 
085 - 040 11 63.

Nieuws van de gemeenteraad

10 mei: Gemeenteraad bezoekt 
Woudrichem 
Een groep raads- en burgerleden 
brengt op 10 mei een bezoek aan 
Woudrichem. Zij maken een wan-
deling waarbij zij maatschappelijk 
interessante locaties aandoen zoals 
’t Rondeel, het Kloosterhof, Gewoon-
Ploon en het Arsenaal. Het bezoek 
begint en eindigt in De Werf, ook wel 
bekend als de bibliotheek of Cultuur-
PuntAltena-Woudrichem of het oude 
raadhuis van Woudrichem.  Daar 
begeleiden de cultuurcoaches een 
spel rondom laaggeletterdheid voor 
de raads- en burgerleden. Tijdens het 
avondmaal is er tijd voor ontmoeting 
tussen de Woudrichemse maatschap-
pelijke organisaties en de raads- en 
burgerleden. Later op de avond volgt 
de Inloop en Altenaronde (zie hieron-
der), ook in De Werf. 

Inloop voor inwoners Woudrichem
Woont u in Woudrichem? En wilt een 
onderwerp aan de orde stellen bij 
de gemeenteraad? Dat kan van alles 
zijn: over de inrichting van uw wijk, 

of over een initiatief dat u gestart 
bent of een vereniging waar u actief 
bij bent. Tussen 19.00 en 19.40 uur 
houdt de raad in De Werf een inloop 
voor de inwoners van Woudrichem. 
Het verzoek is om u hiervoor aan te 
melden bij de griffie: 
griffie@gemeentealtena.nl.

10 mei: Altenaronde in Woudrichem
Na de inloop houdt de raad de 
Altenaronde. Raads- en burgerleden 
krijgen dan informatie over diverse 
onderwerpen en raadsvoorstellen, 
waarover zij later moeten besluiten. 
Op de agenda staat onder andere:
•  Visie en aanbesteding jeugdzorgre-

gio WBO
•  Beleidskader kleine windturbines
•  Gebiedsvisie Groeneweg-Wijkse-

straat
De complete agenda vindt u op: 
altena.raadsinformatie.nl/  (klik in de 
kalender op 10 mei: Altenaronde). 

Bijwonen?
Wilt u de inloop en/of Altenaronde in 
De Werf bijwonen? U bent van harte 
welkom. Als toehoorder hoeft u 
zich niet aan te melden en kunt u zo 
plaats nemen. U kunt de Altenaronde 
later terugluisteren via  
altena.raadsinformatie.nl. 

Verder op de agenda in mei:
•  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 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.

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 flexibel en vast-
beraden? Houdt u van uitdagende 
situaties? Ontdek dan de gemeente 
Altena als werkgever.

Dit is onze actuele vacature:
•  Servicedesk medewerker ICT

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



Vaststelling beleidsregels eenmalige 
energietoeslag

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Altena 
heeft op 12 april vastgesteld: 

•  Beleidsregels eenmalige energie-
toeslag gemeente Altena 2022

Digitale bekendmaking
De regeling is 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 regeling ook gratis in-
zien 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 het besluit. 

Kennisgeving van het voornemen tot 
uitschrijving Basisregistratie personen 
gemeente Altena

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

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

Naam : B.J.O. Smit
Geboortedatum : 01-10-1968

Binnen 4 weken na deze publicatie 
kan deze persoon informatie doorge-
ven over zijn/haar feitelijke verblijf-

plaats. Deze informatie moet wor-
den 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 gepu-
bliceerd

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 con-
tact opnemen
Als u meer informatie over het 
bovenstaande wilt dan kunt u bellen 
naar Team Publiek via 0183-51 61 00 
of mailen naar 
adresonderzoek@gemeentealtena.nl.

Verkeersbesluit Wijk en Aalburg

Het college van burgemeester en 
wethouders van Altena heeft het 
volgende verkeersbesluit genomen: 

•  Wijk en Aalburg: Herrebeugel vol-
gens verkeersbesluit VB2022-16:

Er wordt een individuele gehandi-
captenparkeerplaats opgeheven ter 
hoogte van perceelnummer 10 aan 
de Herrebeugel.
Het verkeersbesluit is op 19-04-2022 
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 
Gemeenteblad.
 
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-
Brabant, 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. 

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 : W. Bos
Geboortedatum : 24-08-1987
Datum van 
uitschrijving : 28 maart 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 con-
tact 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.

Officiële bekendmakingen



Voorontwerp bestemmingsplan Kern 
Sleeuwijk: Rijksstraatweg 162

Het college maakt bekend dat het 
volgende voorontwerp bestem-
mingsplannen ter inzage ligt:
•  Kern Sleeuwijk ”Rijksstraat-

weg 162” (NL.IMRO.1959.SleB-
P086Rijksst162-VO01) 
Dit plan maakt de bouw van  
9 woningen mogelijk op de plaats 
van het voormalige garagebedrijf 
‘De Witte’ aan de Rijksstraatweg 
162 in Sleeuwijk. 

Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelij-
ke ordening. Dit plan ligt ter inzage 
vanaf vrijdag 29 april 2022 tot en met 
vrijdag 27 mei 2022.

U kunt de documenten bekijken tot 
en met vrijdag 27 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 te 
zoeken op adres:  Rijksstraatweg 
162 Sleeuwijk of door invullen van 
het identificatienummer  
NL.IMRO.1959.SleP086 Rijksst162-
VO01.

U kunt tot en met vrijdag 27 mei 
ook uw inspraakreactie geven
Dat kan op 2 manieren:
•  U stuurt een brief naar het college 

van burgemeester en wethouders: 
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. 

•  U geeft uw inspraakreactie in een 
telefonisch gesprek binnen de in-
spraaktermijn. U belt hiervoor met 
Marieke Elsevier via 0183 - 51 68 34.

Ontwerp bestemmingsplan  
Wijksestraat t.o. 18, Wijk en Aalburg 

Het college maakt bekend dat het 
ontwerp bestemmingsplan hieronder 
ter inzage ligt. Het gaat om:

•  Bestemmingsplan Wijksestraat t.o. 
18, Wijk en Aalburg, NL.IMRO.1959.
BuiBP067Wijkseto18-ON01

Het bestemmingsplan maakt de ont-
wikkeling van een kwekerij mogelijk 
met containervelden, een loods en een 
kas tegenover Wijksestraat 18 in Wijk 
en Aalburg op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Aalburg, sectie F 
nummers 203, 204 en 205. Naar aanlei-
ding van de vooroverlegreactie van de 
provincie is ook de locatie Wijksestraat 
18 conserverend opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan.

Dit plan ligt ter inzage vanaf zaterdag 
30 april tot en met vrijdag 10 juni 2022.
Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

Ontheffing Interim Omgevingsveror-
dening 
Bij dit plan wordt een concept-verzoek 
om ontheffing van art. 3.6. van de 
Interim Omgevingsverordening van 
Noord-Brabant ter inzage gelegd.
Het plan betreft de ontwikkeling van 
een kwekerij met containervelden, een 
loods en een kas tegenover Wijkse-
straat 18 in Wijk en Aalburg op de 
percelen kadastraal bekend gemeente 
Aalburg, sectie F nummers 203, 204 en 
205.

De ontheffing als bedoeld in art.5.15 
van de Interim Omgevingsverordening 
is noodzakelijk omdat de uitbreiding 
van het bedrijf in strijd is met de 

instructieregels in art.3.6. van de IOV. 
Deze ontheffing kan worden verleend 
wanneer er sprake is van bijzondere 
omstandigheden.

U kunt de documenten bekijken tot 
en met 10 juni 2022
Dat kan op 2 manieren:
•  U maakt een afspraak om de docu-

menten digitaal tijdens werktijden 
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.

U kunt tot en met 10 juni 2022 ook 
uw zienswijze geven
Dat kan op de volgende manieren:
1.  U stuurt een brief (geen e-mail) naar 

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

2.  U geeft uw zienswijze in een gesprek 
voor 11 juni 2022. U belt met me-
vrouw D. Plaggenmarsch voor een 
afspraak via 0183 – 51 68 10.

3.  Als u uw zienswijze over de onthef-
fing van de Interim omgevingsver-
ordening in een gesprek naar voren 
wilt brengen heeft u twee opties. 
U kunt dat doen bij de gemeente, 
zie hiervoor de informatie onder 2. 
Of u kunt dat doen bij een provin-
ciale medewerker. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken met mevrouw 
Toenbreker via 073 – 68 12 812 vóór 4 
juni, omdat de afspraak plaats moet 
vinden voor 11 juni.

Kennisgeving anterieure overeen-
komst Wijksestraat t.o.18, Wijk en 
Aalburg
Het college heeft een anterieure over-
eenkomst gesloten met de initiatief-
nemer. De overeenkomst gaat over de 
ontwikkeling van een kwekerij op de 
percelen kadastraal bekend gemeente 
Aalburg, sectie F nummers 203, 204 en 
205.

Wij maken dat bekend op grond van 
artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 

•  Andel: Dokter Esseveldlaan 27, 
4281 PM, aanleggen uitrit (20220132/ 
6768665); verzonden op 21 april 2022.

•  Woudrichem: Middelvaart 1,  
4285 WS, realiseren 28 appartemen-
ten (OV20220127/6763923); verzon-
den op 20 april 2022.

•  Woudrichem: Middelvaart 1, 
4285 WS, kappen van 15 bomen 
(OV20220128/6763715); verzonden op 
20 april 2022. 

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

Volg ons ook op  
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin



Voorontwerp bestemmingsplan 
Recreatiepark Kurenpolder Hank

Het college maakt bekend dat het 
volgende voorontwerp bestemmings-
plannen ter inzage ligt:

•  “Recreatiepark Kurenpolder” 
(NL.IMRO.1959.HanBP053Kuren-
pld-VO01)

In de huidige bestemmingsplannen 
voor het recreatiepark de Kurenpol-
der zijn de verschillende recreatieve 
gebruiksvormen, zoals toeristische 
standplaatsen, jaarplaatsen, dagrecre-
atie, waterrecreatie en golfbaan, in af-
zonderlijke bestemmingen vastgelegd. 
Dit biedt onvoldoende flexibiliteit. 

1.  Dit bestemmingsplan is flexibel 
van aard. Het hele gebied wordt 
bestemd voor recreatie, met dien 
verstande dat: 

    a)  De quadbaan niet wijzigt (dus niet 
verplaatsen of uitbreiden) en dat 
de bijbehorende geluidcontour 
dus ook gehandhaafd blijft. 

    b)  Er geen verschil wordt gemaakt 
tussen verblijfsrecreatie en 
dagrecreatie, zodat met functies 
geschoven kan worden. 

    c)  Geen uitbreiding van de camping-
functie plaatsvindt, dus: 

        -  geen uitbreiding capaciteit, dus 
totaal maximaal 1.128 overnach-
tingsplaatsen; 

        -  wel verruimen van de inhoud van 
een recreatiewoning van 250 m³ 
naar 300 m³, hierdoor kan meer 
luxe aangeboden worden; 

        -  wel verhogen van de goothoogte 
van 3 naar 4 meter en de bouw-
hoogte van 4,5 naar 6 meter; 

        -   laten vervallen van onderscheid 
tussen ‘vast’ en ‘toeristisch’ voor 
de standplaatsen.

Naast deze flexibiliteit van de huidige 
functies is het de wens om ook de vol-
gende nieuwe  ontwikkelingen mee te 
nemen in het bestemmingsplan: 
2.  Een 4-sterrenhotel als toevoeging 

op de al bestaande voorzieningen 

van de Kurenpolder; 
3.  Mogelijke nieuwe dagrecreatieve 

voorzieningen;
4.  De bouw van een woning op de 

kavel Nathalsweg 3 in plaats van het 
huidige agrarische erf. De kavel is 
daarom opgenomen in dit bestem-
mingsplan. 

Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Dit plan ligt ter inzage vanaf 
vrijdag 29 april 2022 tot en met vrijdag 
27 mei 2022.

U kunt de documenten bekijken tot 
en met vrijdag 27 mei 2022
Dat kan op 2 manieren:
•  U maakt een afspraak om de  

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

•  U bekijkt de documenten digitaal via 
www.ruimtelijkeplannen.nl te zoeken 
op adres:  Kurenpolderweg 31 Hank 
of door invullen van het identifica-
tienummer NL.IMRO.1959.HanBP-
053Kurenpld-VO01

 
U kunt tot en met vrijdag 27 mei ook 
uw inspraakreactie geven
Dat kan op 2 manieren:
•  U stuurt een brief naar het college 

van burgemeester en wethouders: 
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. 

•  U geeft uw inspraakreactie in een te-
lefonisch gesprek binnen de inspraak-
termijn. U belt hiervoor met  
Marieke Elsevier via 0183 – 51 68 34.

Vergunning brandveilig gebruik, Campus 
Hank, Pastoor Lipsplantsoen 10

Het college maakt bekend dat vergun-
ning is verleend voor het brandveilig 
gebruik van Campus Hank op het 
perceel Pastoor Lipsplantsoen 10 in 
Hank. Er is vergunning verleend voor 
de volgende activiteiten:

•  Brandveilig gebruik Campus Hank

De vergunning is ten opzichte van het 
ontwerpbesluit niet gewijzigd.

U kunt dit plan bekijken tot en met 
donderdag 9 juni 2022
Via de website van de gemeente 
Altena kunt een informatieverzoek 
indienen om deze documenten digitaal 
te bekijken. Kijk daarvoor op
gemeentealtena.nl/informatieverzoek 
of bel naar 0183 – 51 61 00.

Heeft u bezwaar tegen het plan?
Tegen de vergunning kan alleen be-
zwaar (beroep) worden gemaakt door 
degenen die hebben gereageerd op 
het ontwerpbesluit. 
Bezwaar maken kan tot uiterlijk 
donderdag 9 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 aangeven waarom 
u bezwaar maakt. U moet de brief 
inzenden uiterlijk voor 9 juni 2022.

Start uitvoering plan
De vergunning gaat pas in na donder-
dag 9 juni 2022. Als u bezwaar heeft 
gemaakt en u wilt niet dat wordt 
gestart met de werkzaamheden dan 
moet u ook een zogenaamde ‘voorlo-
pige voorziening’ vragen. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank.

Meer informatie over een voorlopige 
voorziening kunt u vinden op de ge-
meentelijke website 
www.gemeentealtena.nl.

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning

•  Veen: Veense Put, kad. aanduiding 
Abgoo/E/1943, 4264 AL, verhar-
den terrein en plaatsen stacaravan 
(OV20220066/6694861); verzonden 
op 19 april 2022.

•  Veen: Veense Put, kad. aanduiding 
Abgoo/E/1944, 4264 AL, verhar-
den terrein en plaatsen stacaravan 
(OV20220063/6694911); verzonden 
op 19 april 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/ 
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 informa-
tieverzoek 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: perceel achter Emmik
hovenseweg 5a, 4286 LH, plaat-
sen zonnepanelen (2022-013922); 
ingekomen op 12 april 2022.

•  Dussen: Baan 26, 4271 BS, tijde-
lijk plaatsen toercaravan op eigen 
terrein tijdens de bouw van nieuwe 
woning (OV20220160/6759361); 
ingekomen op 21 april 2022. 

•  Dussen: nabij Korn 26, 4271 BP, 
verleggen sloot (OV20220158/ 
5429983); ingekomen op 19 april 
2022. 

•  Genderen: Burgemeester Brune
straat 2, 4265 HE, plaatsen van 
een overkapping (2022-013682); 
ingekomen op 19 april 2022.

•  Hank: Kad. perceel P104 in de 
Oostwaard (nabij Heuvelweg 1), 
4273 PB: plaatsen tijdelijke mobiele 
trekkershut (2022-014183); ingeko-
men op 30 maart 2022.

•  Hank: Peerenboom 25 en 27 (per
celen akkerbouwland), 4273 LH, 
verspreiden baggerspecie (2022-
014191); ingekomen op  
30 maart 2022. 

•  Nieuwendijk: Rijksweg 126a,  
4255 GP, gebruiken (bedrijfs)
woning als reguliere woning (2022-
013547); ingekomen op 15 april 
2022. 

•  Rijswijk: Dorpsstraat 49c,  
4284 EG, brandveilig gebruik 
(2022-013847); ingekomen op 20 
april 2022.

•  Rijswijk: Vijfmorgen ong.,  
4284 EA, kappen boom (2022-
013867); ingekomen op 15 april 2022.

•  Sleeuwijk: Rijksstraatweg 157a, 
4254 XD, bouwen schuur/kantoor 
in achtertuin (2022-014013); inge-
komen op 13 april 2022.

•  Werkendam: Merwestraat 10, 
4251 CR, brandveilig gebruik (2022-
013829); ingekomen op 20 april 
2022.

•  Werkendam: Raadhuislaan 13,  
4251 VS, plaatsen zonnepanelen 
op het garagedak, verduurzamen 
woning en de garage verbouwen 
tot praktijkruimte (2022-014056); 
ingekomen op 21 april 2022. 

•  Werkendam: Zaagbekstraat 54, 
4251 VG, uitbreiden woning 
met een verdiepingsvloer (2022-
014021); ingekomen op 21 april 
2022. 

•  Wijk en Aalburg: de Kromme Nol 
ong., 4261 AN, realiseren een 
eerste perceelontsluiting (2022-
014033); ingekomen op 13 april 
2022. 

•  Wijk en Aalburg: Polstraat 52,  
4261 BV, plaatsen houten be-
schoeiing (2022-013368); ingeko-
men op  
12 april 2022.

•  Wijk en Aalburg: Rivelstraat 53, 
4261 RB, verharding oprit (2022-
014118); ingekomen op 15 april 
2022.

•  Woudrichem: Middelvaart 1,  
4285 WS, aanleggen nieuwe in- of 
uitrit (2022-013975); ingekomen op  
13 april 2022.

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

Besluit weigeren omgevingsvergunningen
•  Uitwijk: Hoefpad 9, 4288 JJ, dempen 

sloot (OV20220019/6653685); verzon-
den op 20 april 2022.

•  Wijk en Aalburg, Maasdijk 147, 
4261 AG, legaliseren fietsenhandel 
(OV20220016/6629603); verzonden op 
20 april 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 verzend-

datum 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, Post-
bus 5, 4286 ZG  Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voorzie
ning 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 voorlopi-
ge voorziening aanvraagt? Kijk dan op 
www.gemeentealtena.nl/bezwaar  of 
bel naar 0183 - 51 61 00.

U kunt een vergunning binnen 
6 weken bekijken
De 6 weken gaan in na de verzenddatum 
van het besluit. Via de website van de 
gemeente Altena kunt een informatie-
verzoek indienen om de vergunning 

digitaal te bekijken. Kijk daarvoor op
gemeentealtena.nl/informatieverzoek 
of bel naar 0183 - 51 61 00.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen

•  Dussen: Hoek 47, 4271 BH, realise-
ren schuur (OV20220117/6755993); 
verzonden op 21 april 2022.

•  Giessen: Giessensesteeg 12,  
4283 HP, bouwen woning en gara-
ge-berging (OV20220096/6725561); 
verzonden op 21 april 2022. 

•  Hank: Buitendijk 129, 4273 GH, 
bouwen woning (OV20220135/ 
6774753); verzonden op  
14 april 2022. 

•  Veen: Kievitsven 3, 4264 WB, bou-
wen woning (OV20220077/6701661); 
verzonden op 20 april 2022. 

•  Veen: Veense Waard 2, 
4264 AB, bouwen woning 
(OV20220101/6586243); verzonden 
op 19 april 2022. 

•  Waardhuizen: Waardhuizenseweg 
10, 4287 LT, verbouwen woning en 
een tijdelijke (2 jaar) woonunit plaat-
sen (OV20210673/6453647); verzon-
den op 14 april 2022.

•  Werkendam: Bandijk 47, 4251 
MG, realiseren Bed and Breakfast 
(tijdelijk voor 10 jaar, bed and break-
fast gelegenheid uitsluitend toe-
gestaan van 1 april t/m 31 oktober) 
(OV20220097/6728553); verzonden 
op 21 april 2022.

•  Werkendam: Schans 24, 4251 PW, 
stallen visverkoopwagen, 
plaatsen koel- en vriescel in be-
staande schuur, stoeptegelvloer 
vervangen voor een betonvloer 
met afvoergoot en vetafscheider 
(OV20220054/6684071); verzonden 
op 20 april 2022.

•  Woudrichem: Burg van der Lely
straat 53, 4285 BJ, uitbreiden van 
de bestaande woning (OV20220126/ 
6766393); verzonden op 20 april 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.

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


