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Wandel mee met de Diabetes Challenge 

Wilt u wekelijks met een leuke groep 
een wandeling maken van ongeveer 
1 uur? Sluit dan aan bij één van de 
wandelingen. Er wandelt ook regel
matig een zorgprofessional mee. We 
starten in de week van 9 mei.  

Wandelgroepen in verschillende 
kernen
Er zijn op dit moment wandel
groepen in Almkerk, Woudrichem en 
Werkendam. 
•  Almkerk: dinsdagavond om 19.00 

uur, locatie: nabij fysiofit
•  Woudrichem: donderdagochtend 

om 11.15 uur, locatie: ’t Rondeel
•  Werkendam: donderdagmiddag 

om 13.00 uur, locatie: Doktershoek

Het is fijn als u zich aanmeldt via 
nationalediabeteschallenge.nl/
locaties. 
Wilt u ook een wandelgroep in uw 
kern? Neem dan contact op met de 
sportcoaches. 

Diabetes Challenge 
De wandelingen zijn onderdeel van 
de Nationale Diabetes Challenge 
(NDC), een initiatief van de Bas 
van de Goor Foundation. Het doel 
is om de kwaliteit van mensen met 
diabetes te verbeteren. Mensen met 
maar uiteraard ook zonder diabetes 
hebben veel baat bij bewegen. Wan
delen is laagdrempelig en vrijwel 
voor iedereen geschikt. Ieder jaar is 
het einddoel de Nationale Diabetes 
week. 

Kijk voor meer informatie op 
nationalediabeteschallenge.nl/
locaties, mail naar 
g.vandijk@gemeentealtena.nl of 
bel naar 0183 – 51 66 13.

Maandelijks gratis compost 

Vanaf zaterdag 7 mei kunt u voor
taan iedere 1e zaterdag van de 
maand gratis compost afhalen bij 
VGR/Verschoor, Provincialeweg 
Zuid 51 in Almkerk. Dit kan tijdens 
de tijden dat u ook groenafval 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 proef. Als het goed 
verloopt gaan we ermee door.  

Zwemmen in natuurwater

Het zwemseizoen staat weer voor 
de deur. Wellicht gaat u zwemmen 
bij een van de zwemlocaties in na
tuurwater. Provincie NoordBrabant 
wijst elk jaar de zwemlocaties in 
natuurwater aan waar men veilig 
kan gaan zwemmen. De aangewe
zen veilige locaties zijn te herkennen 
aan de provinciale zwemwaterinfor
matieborden. De locaties in Altena 
en de actuele waterkwaliteit kunt 
u ook vinden op www.zwemwater.
nl. Ook kunt u de app ‘Zwemwater’ 
downloaden op uw smartphone.

Goede kwaliteit van en zwem-
veiligheid in natuurwater staan 
voorop
U kunt niet overal zwemmen. Dit 
komt doordat de waterkwaliteit niet 
overal goed (in beeld) is. Hierdoor 
loopt u kans op gezondheidsklach
ten. Zwem dan ook alleen op 
officiële zwemlocaties. 

Tijdens het buitenzwemseizoen, dat 
loopt van 1 mei tot 1 oktober, con
troleert in Altena Rijkswaterstaat 
de waterkwaliteit van de aange
wezen zwemlocaties aan de rivier. 
Als bijvoorbeeld de concentratie 
blauwalgen in het water boven de 
norm komt, besluit de provincie om 
voor de zwemlocatie een negatief 
zwemadvies af te geven. Naast de 
waterkwaliteit wordt met enige 
regelmaat gekeken of het er veilig 
is om te zwemmen en of er niet te 

veel afval, zoals glasscherven, op de 
bodem ligt. Zwemmen in de rivier is 
vanwege de stroming en vaartuigen 
echter nooit zonder gevaar. 

Voor de Put aan de Omloop geldt 
een permanent negatief zwem
advies vanwege de slechte water
kwaliteit. Wij raden aan vanwege 
de gezondheidsrisico’s om ook uw 
honden hier niet te laten zwemmen.

Draagt u bij aan een fijne 
zwemlocatie?
De zwemlocaties in Altena zijn 
fijne verblijfplaatsen tijdens warme 
dagen. De zwemlocaties die in 
beheer van de gemeente zijn, zijn 
voorzien van afvalbakken. De ge
meente spant zich bij warme dagen 
extra in om de afvalbakken tijdig te 
legen. Helaas wordt er desondanks 
regelmatig zwerfafval, waaronder 
glasscherven achtergelaten op de 
zwemlocaties. Om met elkaar van 
de zwemlocaties te kunnen blijven 
genieten, vraagt de gemeente nog
maals uw aandacht voor het oprui
men van uw afval.    

Wilt u meer informatie of iets 
melden?
Neem contact op met de zwem
watertelefoon als u vragen,  
opmerkingen of klachten heeft over 
een zwemlocatie via het telefoon
nummer 073  680 80 58. Heeft u 
specifieke vragen over de  
gemeentelijke zwemlocaties in 
natuurwater dan kunt u contact op
nemen met Christian van Tilborg via 
c.vantilborg@gemeentealtena.nl. 
Wilt u iets melden over de gemeen
telijke zwemlocatie dan kunt u dat 
het beste doen via de gemeentelijke 
website www.gemeentealtena.nl/
ietsmelden 

Repair Café Altena in Almkerk op 10 mei 

Op dinsdag 10 mei tussen 09.30 en 
11.30 uur vindt het Repair Café weer 
plaats in Almkerk. Vanwege drukte 
vragen we u om op tijd te komen. 

Het Repair Café is in het Kringloop
centrum Altena, Kerkstraat 1 in 
Almkerk. Repair Café is gratis maar 
een vrijwillige bijdrage is welkom.

Repair Café is samen kapotte  
spullen repareren, deskundig advies, 
ontmoeten en inspiratie opdoen.  

Trema Welzijn en het Kringloop
centrum organiseren het Repair 
Café iedere tweede dinsdag van 
de maand. 



Inloopspreekuur vrijwilligerswerk van 
start in bibliotheek Woudrichem

Vrijwilligers zijn de motor van een 
gezonde samenleving. Samen zor-
gen zij voor leefbaarheid en plezier. 
Het helpen van anderen, elkaar, 
geeft een onbetaalbare voldoening. 
Wilt u ook het verschil maken en een 
zinvolle tijdsbesteding vinden? Denk 
dan eens aan vrijwilligerswerk! 

Het Servicepunt Vrijwilligers kan 
u daarbij helpen! Wij zijn namelijk 
dé matchmaker op het gebied van 
vrijwilligerswerk in de gemeente 
Altena. We helpen mensen gratis 
en vrijblijvend bij het vinden van 
passend vrijwilligerswerk en bieden 
organisaties de mogelijkheid om 

vacatures te plaatsen op onze online 
vacaturebank.

Vanaf 12 mei hebben we iedere 
donderdagochtend tussen 10:00 
- 11:30 uur een inloopspreekuur in 
Bibliotheek CultuurPuntAltena te 
Woudrichem (Raadhuisplein 1). Er 
is ruimte om actuele vrijwilligers-
vacatures in te zien of in gesprek te 
ontdekken wat zou kunnen passen. 

Kunt u niet wachten en wilt u weten 
wat er voor vacatures beschikbaar 
zijn in uw omgeving? Kijk dan op 
www.servicepuntvrijwilligers.org 
voor de meest actuele vrijwilligers-
plaatsen. 

Wij zijn te bereiken via: 
servicepuntvrijwilligers@trema.org 
of 0183 – 40 84 44

Instagram: 
@servicepunt_vrijwilligers
Facebook: 
@ServicepuntVrijwilligersAltena.

Nieuws van de gemeenteraad
10 mei: Gemeenteraad bezoekt 
Woudrichem 
Een afvaardiging van de gemeente-
raad brengt op 10 mei een bezoek 
aan Woudrichem. Zij maken een 
wandeling waarbij zij interessante 
locaties aandoen zoals ’t Rondeel, 
het Kloosterhof, GewoonPloon en 
het Arsenaal. Het bezoek begint in ’t 
Rondeel om 14:45 uur en eindigt in De 
Werf om 17:30 uur.  Daar begeleiden de 
cultuurcoaches dan een spel rondom 
laaggeletterdheid voor de raads- en 
burgerleden. Tijdens het diner is er tijd 
voor ontmoeting tussen de Woudri-
chemse maatschappelijke organisaties 
en de raads- en burgerleden. Om 19:00 
uur volgt de Inloop en aansluitend de 
Altenaronde, ook in De Werf.

Inloop voor inwoners Woudrichem
Woont u in Woudrichem? Wilt u 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. Tus-
sen 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 Al-
tenaronde. Raads- en burgerleden 
krijgen dan informatie over diverse 
onderwerpen en raadsvoorstellen, 
waarover zij later moeten besluiten. 
Op de agenda staat:

•  Visie en aanbesteding jeugdzorgregio 
WBO

•  Beleidskader kleine windturbines
•  Gebiedsvisie Groeneweg-Wijkse-

straat
•  Verordening Commissie Omgevings-

kwaliteit Altena 2022
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.

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 brand-

weer? Ook daarvoor bent u welkom!

Gezocht: gids voor rondleidingen  
in Kasteel Dussen

Stichting Vrienden Kasteel Dussen  
is dringend op zoek naar een  
nieuwe collega voor de gidsen voor 
de rondleidingen in het mooie  
kasteel Dussen. 

Wat bieden wij
• Een enthousiast team
•  Prachtige locatie met rijke  

geschiedenis
• Mooie en leuke voorstellingen
• Een vergoeding per rondleiding

Wat vragen wij
· Inzet
· Enthousiasme
· Vrije tijd

Wat gaat u doen
De rondleidingen zijn op zondag-
middag en op aanvraag. Tijdens de 

rondleiding vertelt u de bezoekers 
wat er zich allemaal heeft afgespeeld 
in Kasteel Dussen. 

Wilt u reageren of heeft u nog 
vragen?
Neem dan contact met ons op via 
info@kasteel-dussen.nl. Op onze 
website www.kasteel-dussen.nl/ kunt 
u lezen wie wij zijn en wat we doen in 
en om het mooie kasteel van Dussen. 



Kennisgeving van het voornemen tot 
uitschrijving Basisregistratie personen 

Uit onderzoek blijkt dat onderstaan-
de personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de Basisregistra-
tie personen (BRP) staan ingeschreven. 

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

Naam J.J.C. Kortland
Geboortedatum : 10-03-1981

Naam : I. Gutierrez Nievas
Geboortedatum : 02-08-1996

Naam	 :	M.J.	Kościk
Geboortedatum : 23-12-1981

Naam : M.A.G.A.F. Snels
Geboortedatum : 12-09-1980

Binnen 2 weken na deze publicatie 
kunnen deze personen informatie 
doorgeven over hun feitelijke verblijf-
plaats. Deze informatie moet worden 
doorgegeven aan Team Publiek 
Burgerzaken.
Als er geen informatie wordt doorge-
geven dan wordt er na 2 weken over-

gegaan tot uitschrijving uit de Basisre-
gistratie personen (BRP). Het besluit 
tot uitschrijving wordt gepubliceerd

Tot 2 weken na de dag van verschijning 
van deze publicatie kan men een ziens-
wijze 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 
bovenstaande wilt dan kunt u bellen 
naar Team Publiek via 0183-516100 of 
mailen 
adresonderzoek@gemeentealtena.nl.

Voorontwerp bestemmingsplan Kern 
Sleeuwijk: Vlietstraat (ong.)

Het college maakt bekend dat het 
voorontwerp bestemmingsplan hier-
onder ter inzage ligt. Het gaat om:

•		Kern	Sleeuwijk:	Vlietstraat	(ong.) 
(NL.IMRO.1959.SleBP112KSl-
hosp-VO01) 
Dit plan maakt het mogelijk dat 
er een hospice op deze plaats kan 
komen.

Dit plan ligt ter inzage vanaf maan-
dag 9 mei tot en met donderdag  
2 juni 2022.

U	kunt	de	documenten	bekijken	tot	
en met 2 juni
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.

U	kunt	tot	en	met	2	juni	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  
gesprek voor 2 juni. U belt met 
Wesley Broere voor een afspraak via 
0183 – 51 68 41.

Algemene Plaatselijke Verordening 

Verleende	exploitatie
vergunning	

De burgemeester van Altena heeft 
de volgende exploitatievergunning 
verleend:
•		Werkendam,	Lijnoorden	15,	
Theetuin	2022007087	(21042022	
verzonden)	

U	kunt	binnen	6	weken	bezwaar	
maken	als	u	belanghebbende	bent	
U bent belanghebbende als het 
besluit invloed heeft op uw situa-
tie. U kunt dan schriftelijk bezwaar 
maken bij de burgemeester van de 
gemeente Altena. U moet dit doen 
binnen 6 weken na bekendmaking 
aan de aanvrager. In uw onderteken-
de bezwaarschrift moet tenminste 
uw naam, adres, de datum waarop 
het besluit is genomen, omschrijving 
van het besluit waartegen bezwaar 
gemaakt wordt en de reden van uw 
bezwaar worden vermeld. U stuurt 
uw brief naar: burgemeester van de 
gemeente Altena, 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.

Aanvraag	exploitatie
vergunning

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

•		Woudrichem,	Stadshaven	1,	Pavil-
joen	De	Mosterdpot	2022014621

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

Bezwaar	
Het is mogelijk binnen deze twee 
weken schriftelijk of mondeling uw 
zienswijze kenbaar te maken. U kunt 
schriftelijk een zienswijze kenbaar ma-
ken bij de burgemeester van Altena, 
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. Als u uw 
zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken dan kunt u binnen twee weken 
contact opnemen met mevrouw 
Gerda van de Giessen via 
0183 - 51 61 00 of via 
g.vandegiessen@gemeentealtena.nl. 

Aanvraag	Alcoholwet
vergunning

De burgemeester van de gemeente 
Altena heeft de volgende aanvraag 
voor een Alcoholwetvergunning 
ontvangen:

•		Woudrichem,	Stadshaven	1,	Pavil-
joen	De	Mosterdpot	2022014620

Officiële bekendmakingen

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•		Wijk	en	Aalburg,	Maasdijk	28,	
aanbrengen pleisterwerk 
(OV20220139); verzonden op  
26 april 2022.
•		Woudrichem:	Kerkstraat	54,	 
4285	BC, toevoegen wo-
ning op de begane grond 
(OV20220141/6780925); verzonden 
op 26 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



Vaststelling bestemmingsplan  
Kern Sleeuwijk: Rijksstraatweg 117

De burgemeester en wethouders van 
de gemeente Altena maken bekend 
dat:

•  Zij op 15 maart 2022 in het kader van 
het bestemminsplan ‘Kern Sleeuwijk: 
Rijksstraatweg 117’ het besluit hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai 
hebben vastgesteld. 

•  De gemeenteraad op 26 april 
2022 het bestemmingsplan 
‘Kern Sleeuwijk: Rijksstraat-
weg 117(NL.IMRO.1959.SleB-
P072Rijksst117-VG01)’ heeft vastge-
steld. 

Dit plan voorziet in de realisatie van 4 
appartementen aan de Rijksstraatweg 
117 in Sleeuwijk.
Wij maken dit bekend op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening.

U kunt het besluit hogere grens-
waarde en het vastgestelde bestem-
mingsplan bekijken tot en met  
18 juni 2022
Het bestemmingsplan ligt ter inzage 
van zaterdag 7 mei 2022 tot en met 
zaterdag 18 juni 2022. U kunt het  
be stemmingsplan op 2 manieren bekij-
ken:
1.  U maakt een afspraak om het be-

stemmingsplan 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 digi-
taal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belang-
hebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit 
invloed heeft op uw situatie. U kunt 
alleen in beroep gaan:

•  als u op tijd uw zienswijze heeft gege-
ven bij de gemeenteraad; of

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

U kunt tot en met zaterdag 18 juni 
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 griffierecht 
verschuldigd. Meer informatie hierover 
vindt u op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige voor-
ziening vragen bij de Raad van State 
in Den Haag
Het besluit tot vaststelling treedt de 
dag, na afloop van de beroepstermijn, 
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 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 grif-
fierecht verschuldigd. Meer informatie 
hierover vindt u op 
www.rechtspraak.nl.

Vaststelling bestemmingsplan Kern  
Wijk en Aalburg: Den Oudert 50

De burgemeester en wethouders van 
de gemeente Altena maken bekend 
dat op 26 april 2022 het bestem-
mingsplan hieronder is vastgesteld:

•  Kern Wijk en Aalburg: Den  
Oudert 50 (NL.IMRO.1959.WijB-
P103Oudert50WA-VG01)

Dit plan maakt het mogelijk dat de 
agrarische bestemming voor een 
deel wordt omgezet naar de be-
stemmingen wonen en tuin. Op deze 
manier is het bestaande gebruik van 
de gronden planologisch geregeld en 
kan de bestaande vervallen schuur 
worden herbouwd.  

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 18 
juni 2022
Het bestemmingsplan ligt ter inzage 
van zaterdag 7 mei 2022 tot en met 
zaterdag 18 juni 2022. U kunt het 
bestemmingsplan op 2 manieren 
bekijken:
3.  U maakt een afspraak om het be-

stemmingsplan digitaal te bekijken 
op het gemeentehuis, Sportlaan 
170 in Almkerk. U kunt een af-
spraak maken via 0183 – 51 61 00.

4.  U bekijkt het bestemmingsplan 
digitaal via  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt in beroep gaan als u belang-
hebbende bent
U bent belanghebbende als het be-
sluit invloed heeft op uw situatie. U 
kunt alleen in beroep gaan:
•  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 18 juni 
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.recht-
spraak.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.

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Provincialeweg Zuid 23, 
4286 LJ, herbouwen garage en 
verwijderen asbest (2022-014611); 
ingekomen op 22 april 2022.

•  Andel: Kammetweg 25, 4281 KJ, 
plaatsen dakkapel aan de achtergevel 
van de woning (2022-014671); inge-
komen op 20 april 2022. 

•  Eethen: Kleibergsestraat ong., 
4266 GC, aanleggen het 
Eethense Weideland en een be-
staande in- of uitrit veranderen 
(OV20220161/6744001); ingekomen 
op 26 april 2022. 

•  Hank: Peerenboom 34, 4273 LH, 
verleggen oprit (2022-014688); inge-
komen op 21 april 2022. 

•  Veen: Tuinstraat 16, 4264 AX, aan-
passen/oprichten bijgebouw (2022-
014697); ingekomen op 22 april 2022.

•  Werkendam: van Heldenstraat 33, 
4251 BN, realiseren dakopbouw 
(2022-014858); ingekomen op  
25 april 2022. 

•  Werkendam: Schans 27a, 4251 PW, 
uitbreiden woning (2022-014801); 
ingekomen op 22 april 2022. 

•  Werkendam: Schans 27a, 4251 PW, 
plaatsen tijdelijke woning in verband 
met verbouwing bestaande woning 
(2022-014810); ingekomen op  
25 april 2022.

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



Besluit weigeren 
omgevingsvergunningen

•  Hank: Buitenkade 1, 4273 GP, 
plaatsen carport (OV20220095/ 
6724689); verzonden op 26 april 
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 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 
www.gemeentealtena.nl/
informatieverzoek of bel naar 
0183 - 51 61 00.

Besluit verlenen omgevingsvergunningen

•  Dussen: Heren van Brechtlaan 4b, 
4271 AK, bouwen woning 
(OV20220047/6677863); verzonden 
op 28 april 2022. 

•  Eethen: Oude Weidesteeg 8,  
4266 VE, realiseren loods en jong-
veestal (OV20220143/6662607); 
verzonden op 26 april 2022.

•  Genderen: Burgemeester  
Brunestraat 10, 4265 HE, plaatsen 
dakkapel (2022-010516); verzonden 
op 28 april 2022.  

•  Genderen: Burgemeester Brune
straat 18, 4265 HE, plaatsen dakka-
pel (2022-010712); verzonden op 28 
april 2022.  

•  Hank: Buitendijk 119a, 4273 GG, 
plaatsen tijdelijke (10 jaar) (pre-) 
mantelzorgwoning  (2022-009778); 
verzonden op 26 april 2022.

•  Hank: Pastoor Lipsplantsoen 10, 
4273 XX, brandveilig gebruik Campus 
Hank (UV20220140/6723219); verzon-
den op 26 april 2022. 

•  Nieuwendijk: Rijksweg 126, 
4255 GP, gebruik bedrijfswoning 
als reguliere woning (2022-013547); 
verzonden op 26 april 2022. 

•  Werkendam: Kerkstraat 2b 1, 2b 2, 
2b 3, 2b 4, 2b 5 en 2b 6, 4251 CH, 
realiseren van 6 huur-appartementen 
(OV20210810/6615105); verzonden 
op 10 maart 2022. 

•  Werkendam: Merwestraat 10,  
4251 CR, realiseren opvanglocatie 
vluchtelingen (2022-009261); verzon-
den op 28 april 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Bloklandhof 1, 
4261 TS, bouwen woning (2022-
009315); verzonden op 28 april 2022. 

•  Woudrichem: Oudendijk 87,  
4285 WJ, legaliseren atelier en 
werkplaats (OV20210783/6587127); 
verzonden op 29 april 2022.

•  Woudrichem: Rijkswal 48, 
4285 BB, vervangen dakkapel (2022-
010703); verzonden op  
26 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/
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

Kijk ook eens op 
www.gemeentealtena.nl

Inschrijven 
huurwoning?

Dat kan vanaf 

18 jaar!

Meer lezen? 

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


