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Gemeentenieuws 12 mei 2022

Gemeentehuis en milieustations gesloten 
Het gemeentehuis en de milieu
stations in Giessen en Werkendam 
zijn gesloten op donderdag 26 mei 
(Hemelvaartsdag) en maandag 6 juni 
(2e Pinksterdag).

Maandelijks gratis compost 

Iedere 1e zaterdag van de maand 
kunt u 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.  

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 
versterkt de biodiversiteit. 

Vul de vragenlijst in 
U kunt de enquête (anoniem) invullen 
via aandeslag.gemeentealtena.nl. 
Het invullen duurt ongeveer 
5 minuten. U maakt eerst een 
account aan via de knop 
‘registreren’. Meedoen aan de 
enquête kan tot en met 23 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 
begraafplaatsen. 

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 bijzonder 
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 zonne
tje willen zetten. Niet alleen met een 
bloemetje, misschien 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 Koninklijke 
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 Wie
neke Scholtens via 0183 - 51 62 02 of 
een mail sturen naar bestuurssecreta
riaat@gemeentealtena.nl. Zij kunnen 

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 gedaan. 
Het mag vrijwilligerswerk zijn bij 
verschillende organisaties.

  Het gaat om vrijwilligerswerk dat 
structureel is (niet vrijblijvend). 
Het vrijwilligerswerk kost meer
dere 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 provinciaal of 
(inter)nationaal niveau.

  De vrijwilliger heeft geen vergoe
ding voor het vrijwilligerswerk 
gekregen.

-  De vrijwilliger is van onbesproken 
gedrag.

Collega’s gezocht! 
Wij zijn op zoek naar gedreven col
lega’s 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 zijn onze actuele vacatures:
•  Kwaliteitsmedewerker  facilitaire 

dienstverlening
•  Jurist handhaving
•  Beleidsadviseur water (watersys

teem)

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



Dorpsraad Waardhuizen/Uitwijk 
opgericht

Vrijdag 6 mei ondertekenden Kees 
Edelman en Kees Eikelboom de 
oprichtingspapieren van de Dorps-
raad Waardhuizen/Uitwijk. Hiermee 
is onze gemeente weer een actieve 
dorpsraad rijker. Aanleiding voor de 
oprichting was een enquête enige 
jaren geleden over de betrokkenheid 
van inwoners bij ontwikkelingen in 
de kernen in de nieuwe gemeente 
Altena.

Kees Edelman van de dorpsraad:” De 
gemeente Altena is een stuk groter 
dan de oude gemeente en het is voor 
ons belangrijk om gehoord en gezien 
te worden. Er speelt van alles in onze 

dorpen en een goed en direct contact 
met de gemeente is belangrijk. Denk 
aan de woningen voor starters of aan 
de zorgen over verkeersveiligheid. 
Als dorpsraad kunnen we direct met 
de gemeente in gesprek.” 

Wethouder Shah Sheikkariem: 
” Met de oprichting van de dorps-
raad Waardhuizen/Uitwijk is er een 
enthousiaste groep inwoners die zich 
sterk maakt voor wat er speelt. Met 
hun inbreng en hun betrokkenheid 
hebben we in onze gemeente voor 
deze dorpen een goede gespreks-
partner met mensen die hun voels-
prieten in de samenleving hebben. 
Ik kijk uit naar een goede en 
constructieve samenwerking.”

Heeft u als inwoner van Waardhuizen 
of Uitwijk vragen voor de dorpsraad? 
Of wilt u meer weten over de dorps-
raad. U kunt de dorpsraad bereiken via 
de website :  www.uw-dorpsraad.nl en 
per e-mail via  info@uw-dorpsraad.nl.

Gemeente zoekt al maanden eigenaar boot 
en gaat over tot openbare verkoop

De gemeente Altena is vanaf 
22 september 2021 op zoek naar de 
eigenaar van een boot (zie foto). 
De eigenaar kan zich tot 3 juni 2022 - 
12.00 uur melden bij de gemeente en 
onder betaling van de openstaande 
kosten de boot terugnemen. Als de 
eigenaar zich niet meldt, verkoopt de 
gemeente de boot aan de hoogste 
bieder. Geïnteresseerden kunnen tot 3 
juni een bod doen op de boot.

Achtergrondinformatie
Deze boot dreef vorig jaar op de  
Boven-Merwede en de Afgedamde 
Maas ter hoogte van Woudrichem. De 
boot is vervolgens tijdelijk vastgelegd 
aan de Waalkade. 
Op 4 oktober 2021 is aangegeven dat 
de gemeente de boot van de Waalka-
de op grond van bestuursdwang zou 
verwijderen als de eigenaar de boot 
niet zou ophalen.
Op 10 december is de boot naar de 
Haven van Werkendam afgesleept en 
ligt daar sinds januari 2022 op de kade 
in verband met lekkage aan de boot. 
De boot heeft gedeeltelijk onder water 
gelegen. 

Verkoop boot aan hoogste bieder
Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 
3 juni 2022 hun bod uitbrengen op de 
boot. 

Hieraan zijn enkele regels verbonden:
1.  Per adres mag één persoon één 

bieding uitbrengen
2.  Het bod moet worden aangegeven 

in euro’s
3.  Het minimum bedrag waaraan het 

bod moet voldoen is € 250,00 
4.  De gegevens van de potentiële  

koper moeten worden vermeld. 
    Dit zijn:

    a. voor- en achternaam
    b.  adres, postcode, woonplaats
    c. telefoonnummer
    d. e-mailadres
5.  Het bod moet uiterlijk 3 juni om 

12.00 uur zijn ontvangen  
Let er op dat via de post versturen 
enkele dagen vertraging kan  
hebben!

6.  Het bod kan per e-mail worden 
gestuurd aan: s 
.vantilborg@gemeentealtena.nl of 
per post worden verstuurd aan: 
Gemeente Altena 
Verkoop boot – S. van Tilborg 
Postbus 5 
4286 ZG Almkerk

Na uitbrengen bod
Een bieder ontvangt per e-mail een 
bevestiging van het ontvangen bod. 
De bieder van het hoogste bod krijgt 
uiterlijk 7 juni 2022 telefonisch bericht. 
De overige bieders ontvangen een 
e-mail met vermelding van het hoog-
ste bod. Deze uitkomst staat verder 
niet open voor correspondentie. 

Het hoogste bod is het bod uitgebracht 
boven de € 250,00 en het hoogste 
getal tot op 2 cijfers achter de kom-
ma’s nauwkeurig van alle uitgebrachte 
biedingen. 
Als er meerdere personen hetzelfde 
hoogste bod hebben uitgebracht, dan 
worden de betreffende personen uit-
genodigd en zal in bijzijn van partijen 
worden geloot wie de boot kan kopen 
voor zijn uitgebrachte bod.

Bezichtiging boot
Geïnteresseerden kunnen de boot 
bezichtigen op vrijdag 20 mei tussen 
13.00 – 15.00 uur. 
U kunt zich dan melden bij het haven-
kantoor: Beatrixhaven 49 te Werken-
dam. 
 
Mail of bel gerust als u nog vragen 
heeft over de procedure
U kunt contact opnemen met S. van 
Tilborg va via e-mailadres s.vantil-
borg@gemeentealtena.nl of via 
telefoonnummer 0183 – 51 68 17 
(bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag).

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, kinderactivi-
teiten 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!

Bijeenkomsten windmolens Waalwijk 
Wat zijn de mogelijke effecten van 
zonne- en windenergie in Waalwijk? 
Dat wordt dit jaar onderzocht in de 
milieueffectrapportage. De gemeen-
te Waalwijk organiseert dit jaar diver-
se themamarkten voor belangheb-
benden. Ook inwoners van gemeente 
Altena zijn van harte welkom om het 
gesprek aan te gaan over het onder-
zoek en hun input te geven.  

De eerste bijeenkomst is op dins-
dag 17 mei van 19.00 tot 21.00 uur 
in Sociaal Cultureel Centrum Den 
Bolder in Waspik. Thema die avond is 
Landschap en ecologie. Aanmelden 
kan door een mailtje te sturen naar 
duurzaam@waalwijk.nl.

Themamarkten en inloopspreekuur 
Gedurende het jaar organiseert 
Waalwijk 5 inloopbijeenkomsten 
waarin steeds een  concreet onder-
zoeksthema centraal staat. Stel uw 
vragen of ga in gesprek met experts, 
onderzoekers, initiatiefnemers en 
lokale belangenverenigingen. 

Ook is er iedere dinsdag een inloop-
spreekuur van 15.00 uur tot 17.00 
uur in Cultureelcentrum Zidewinde 
in Sprang-Capelle (Julianalaan 2). U 

kunt zonder afspraak langskomen 
om uw vragen te stellen of input voor 
het onderzoek aan te dragen.

De gemeente Waalwijk wil met deze 
bijeenkomsten alle belangen zo goed 
mogelijk in beeld brengen, zodat de 
gemeenteraad van Waalwijk later 
een zorgvuldig besluit kan nemen 
over de zonnevelden en windturbi-
nes.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u terecht 
op: waalwijk.nl/duurzame-energie. 
Daar kunt u zich ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief Zonne- en windener-
gie in Waalwijk. Hebt u tussendoor 
een vraag of opmerking? 
Stuur dan een e-mail naar 
duurzaam@waalwijk.nl.

Volg ons ook op  
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin



Geef uw mening over de veerdien-
sten (en waarom u deze wel of niet 
gebruikt). 

Wat vindt u van de veerdiensten en 
pontjes in onze gemeente? Wat vindt 
u van de ticketprijs, de dienstregeling 
en de faciliteiten?

Of waarom maakt u geen gebruik 
van de veerdiensten? Wij horen het 
graag!  

Doe mee en help ons de bereikbaar-
heid van Altena te verbeteren. 

Vul de vragenlijst in via 
www.startvragenlijst.nl/veerpont of 

scan de QR-code. Invullen van de vra-
genlijst kan tot en met 31 mei. Het 
invullen kost u ongeveer 5 minuten.

Wij waarderen het enorm als u de 
vragenlijst invult. Onder de dee l-
nemers verloten we daarom 20 
cadeaubonnen van 25 euro. 

Neem gerust contact met ons op
Heeft u vragen of heeft u niet de 
mogelijkheid de enquête digitaal in 
te vullen? Neem dan contact met ons 
op via telefoonnummer 
0183 51 61 00 of via e-mailadres  
verkeer@gemeentealtena.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 19 mei. 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij 
Selma van Zeeland 06-46 59 16 83, 
regiocoördinator Brabant. 

Verkoop advertenties voor gemeentegids
Waarschuwing voor ondernemers in 
onze gemeente: bedrijven worden 
benaderd voor het kopen van een 
advertentie in de gemeentegids van 
de gemeente Altena.

In 2022 verschijnt er een papieren ge-
meentegids van de gemeente Altena 
in een beperkte oplage. De gemeen-
tegids is ook digitaal te vinden op 
onze website.  
De (digitale) gemeentegids wordt 
gemaakt door Akse Media. 

Akse Media kan ondernemers be-
naderen voor het plaatsen van een 
advertentie op de (digitale) gemeen-
tegids. Als u benaderd wordt door 
een ander bedrijf dan Akse Media, 

wees dan extra alert. Bij twijfel kunt 
u contact opnemen met Akse 
Media via telefoonnummer 
0223 – 66 88 77. U kunt ook contact 
opnemen met het team communica-
tie van de gemeente via 
communicatie@gemeentealtena.nl 
of via 0183 – 51 61 00.

Alzheimercafé  Altena op 16 mei

Maandag 16 mei 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. 

Deze avond gaan we in gesprek met 
Simone Schouten en/of Ine de Ruij-
ter. Zij zijn ergotherapeuten die ge-
specialiseerd zijn in het werken met 

mensen met dementie. Zij werken 
volgens het programma ‘Edomah’. 
Zij gaan samen met iemand met 
dementie en de mantelzorger kijken 
wat zij kunnen doen om iemand zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
laten functioneren. 
Ook gaan ze in gesprek met een me-
dewerker van de vorig jaar geopende 
Dementheek. Zij vertellen waarvoor 
je bij hen terecht kunt en zullen zeker 
ook boeken en spelmateriaal meene-
men. 

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

Wilt u meer informatie? Bel dan naar 
Carin van Mook via 06 – 53 96 90 85. 

Nieuws van de gemeenteraad

17 mei: Altenatafels
Dinsdag 17 mei is de tweede ronde in 
de vergadercyclus van de gemeente-
raad: de Altenatafels. Hierin gaan de 
raadsleden met elkaar in gesprek of 
debat over verschillende voorstellen. 
Zij bepalen of deze voorstellen door 
kunnen naar de eerstvolgende raads-
vergadering ter besluitvorming. 

De Altenatafels beginnen om 19.30 uur 
met op de agenda onder andere:
•  Visie en aanbesteding jeugdzorgregio 

West-Brabant Oost (WBO)
•  Beleidskader kleine windturbines
•  Landschapinvesteringsfonds ge-

biedsvisie Groeneweg-Wijksestraat
De complete agenda vindt u op 
altena.raadsinformatie.nl/  (klik in de 
kalender op 17 mei: Altenatafel). 

Live volgen en/of terugluisteren 
Er wordt tegelijkertijd vergaderd in 
twee ruimtes. Daarom is een deel van 
de Altenatafels live te volgen via de 
livestream altena.raadsinformatie.nl/
live. De gehele vergaderavond is later 
terug te luisteren via 
altena.raadsinformatie.nl 

Verder op de agenda in mei:
•  31 mei: Raadsvergadering

7 juni: De raad bezoekt  
Wijk en Aalburg 
Op 7 juni brengt de gemeenteraad in 
de middag een bezoek aan Wijk en 
Aalburg. De raadsleden willen vooral 
in gesprek met inwoners, organisa-
ties en ondernemers. Op dit moment 
bereiden we het bezoek voor, maar 
we staan natuurlijk open voor ideeën! 
’s Avonds tussen 19.00 en 19.30 uur 
vindt er een Inloop plaats. Als inwo-
ner van Wijk en Aalburg kunt u hier 
zaken onder de aandacht van de raad 
brengen.

Woont u in Wijk en Aalburg?
Bent u inwoner van of ondernemer 
in Wijk en Aalburg? En wilt u kennis-
maken met de raad? Wilt u gebruik 
maken van de Inloop om iets onder 
de aandacht te brengen? Of wilt u 
gewoon eens kijken hoe de raad 
vergadert? U bent van harte welkom! 
Voor meer informatie en om u aan te 
melden kunt u contact opnemen met 
de griffie.

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.



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 : E. Hooghiemstra
Geboortedatum : 27-06-1989

Naam : M. Çulduz
Geboortedatum : 19-04-1997

Binnen 4 weken na deze publicatie 
kunnen deze personen informatie 
doorgeven over hun feitelijke verblijf-
plaats. Deze informatie moet worden 
doorgegeven aan Team Publiek Bur-
gerzaken.
Als er geen informatie wordt doorge-
geven dan wordt er na 4 weken over-
gegaan tot uitschrijving uit de Basisre-
gistratie personen (BRP). Het besluit 
tot uitschrijving wordt gepubliceerd

Tot 4 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.

Vaststelling bestemmingsplan Klaverplak 4 
en 6 in Wijk en Aalburg

De burgemeester en wethouders van 
de gemeente Altena maken bekend 
dat op 26 april 2022 het bestemmings-
plan hieronder ongewijzigd is vastge-
steld:

•  Bestemmingsplan Klaverplak 4 en 
6 in Wijk en Aalburg (NL.IMRO.1959.
BuiBP048Klavrplk46-VG01).  
In het nieuwe bestemmingsplan 
wordt de bestemming op Klaverplak 
4 en 6 in Wijk en Aalburg gewijzigd 
naar een bedrijfsbestemming. Hier-
mee wordt het mogelijk gemaakt om 
een nieuwe opslagloods te realiseren 
en om de tweede bedrijfswoning te 
wijzigen naar plattelandswoning.

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 
vrijdag 24 juni 2022
Het bestemmingsplan ligt ter inzage 
van vrijdag 13 mei 2022 tot en met vrij-
dag 24 juni 2022. U kunt het bestem-
mingsplan op 2 manieren bekijken:
•  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.

•  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 het niet eens bent met een 

wijziging die bij de vaststelling is 
aangebracht; of 

•  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 vrijdag 24 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 
griffierecht verschuldigd. 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.rechtspraak.nl.

Kennisgeving vastgestelde 
wijzigingsverordening (APV)

De gemeenteraad van Altena heeft 
op 8 maart 2022 vastgesteld de Ver-
ordening tot vijfde wijziging van de 
Algemene plaatselijke verordening 
Altena 2020 (APV).

Met de komst van de Omgevingswet 
moeten er juridisch verschillende 
zaken worden aangepast, waaron-
der ook een aantal artikelen in de 
APV. Dit heeft in bovengenoemde 
verordening plaatsgevonden. Tevens 
is een artikel over woonoverlast 
aangepast.

Bovengenoemde verordening is  
elektronisch bekend gemaakt via 
het digitaal gemeenteblad van de 
gemeente Altena. U vindt de 
officiële bekendmakingen op 
zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
(Gemeenteblad, Altena). De be-
kendmakingen zijn ook te vinden via  
www.overheid.nl of op de 
gemeentelijke website 
www.gemeentealtena.nl.

Het aangepaste artikel over woon-
overlast treedt in werking met 

ingang van de dag na bekendmaking 
in het digitale gemeenteblad van 
Altena. De overige wijzigingen van 
de APV treden in werking tegelijk 
met de inwerkingtreding van de Om-
gevingswet, naar verwachting 
1 januari 2023.

U kunt bovengenoemde wijzigings-
verordening vanaf vandaag ook 
gratis inzien in het gemeentehuis. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
via 0183 – 51 61 00. 

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

Officiële bekendmakingen

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

•  Sleeuwijk: De Nieuw Es, 4254 AW, 
verplaatsen vlaggenmast (2022-
009779); verzonden op 3 mei 2022.

•  Werkendam: Biesboschhaven 
Zuid 32, 4251 NN, toestaan ge-
bruik bedrijfswoning als burgerwo-
ning (2022-009769); verzonden op  
4 mei 2022. 

•  Werkendam: Sasdijk 28, 4251 AB, 
realiseren in- of uitrit (2022-004731); 
verzonden op 3 mei 2022.

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



Evenementenvergunningen 

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

Sleeuwijk: Zwem4daagse (2022-
015057)
Stichting Zwembad Bijtelskil organi-
seert de zwem4daagse van maandag 
16 tot en met vrijdag 20 mei 2022. Voor 
jong en oud baantjes zwemen voor een 
medaille. Ook zijn er andere activitei-
ten o.a. een demonstratie brandweer, 
een  spelletjesmiddag en waterlucht-
kussen. Maandag, dinsdag en donder-
dag van 18.00 tot 20.30 uur, woensdag 
13.00 tot 20.30 uur en vrijdag 18.00 
tot 22.00 uur aan de Griendweg 18 in 
Sleeuwijk. Voor meer info zie website 
www.zwembadbijtelskil.nl. 

Werkendam: Avondvierdaagse (2022-
014755)
Avondvierdaagse Werkendam organi-
seert de avond4daagse van maandag 
16 tot en met vrijdag 20 mei 2022. Ver-
schillende afstanden wandelen voor 
jong en oud voor een medaille. Elke 
avond van 17.00 tot 22.00 uur.  Start en 
finish bij Kozakken Boys.  Voor meer 
info zie de website a4dwerkendam.nl. 

Werkendam: Braderie Werkendam 
(2022-006101)
Stichting BIZ Centrum Werkendam 
organiseert een braderie op vrijdag 
17 juni 2022 van 9.00 tot 21.00 uur. 
De braderie wordt gehouden op de 
Hoogstraat, Kerkstraat en op het Mer-
weplein in Werkendam. De braderie is 
voor jong en oud. Er worden kramen 
geplaatst waar van alles verkocht 
wordt. Voor meer info zie facebookpa-
gina Braderie Werkendam

Woudrichem: Feestweek 
Woudrichem (2022-005166)
Stichting Woerkumse Week organi-
seert een feestweek van dinsdag  
7 tot en met zondag 12 juni 2022 op 
het grasveld aan de Jacob van Beije-
renstraat ter hoogte van nummer 4 in 
Woudrichem. Er wordt van alles geor-
ganiseerd voor jong en oud, o.a. een 
tentquiz, een dartavond, een bingo, 
een bandavond, een Hollandse avond 
en een bootcamp. Voor meer info zie 
facebookpagina feestweek Woudri-
chem.

Wijk en Aalburg: Actiedag (2022-
009414)
CBS de Hoeksteen organiseert een 
actiedag op vrijdag 20 mei 2022 van 8 
tot 20.00 uur aan  Kerkverreweide 61 
in Wijk en Aalburg. Voor de kinderen 
van school en hun familie. Er is o.a. een 
rommelmarkt, een frietkar en verschil-
lende spellen. Voor meer info zie de 
facebookpagina CBS de Hoeksteen.

Wijk en Aalburg: Feestweek 
Wilhelmina (2022-002387)
Voetbalvereniging Wilhelmina ’26 
organiseert een feestweek van dinsdag 
24 tot en met zondag 29 mei 2022  aan 
de Maasdijk 20a in Wijk en Aalburg. 
Er wordt van alles georganiseerd voor 
jong en oud, o.a. een darttoernooi, een 
Hollandse avond, een bloemenmarkt, 
foute party en verschillende voetbal-
toernooien. Voor meer info zie de web-
site www.feestweekwilhelmina26.nl.

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. 

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Hoekje 3, 4286 LN, 
realiseren Project Tiny Altena (bouw-
rijp maken en het inrichten van het 
terrein, realiseren van in totaal 12 
prefab woningen en een gezamenlijk 
gebouw) (2022-015566); ingekomen 
op 28 april 2022. 

•  Almkerk: Provincialeweg Noord 93, 
4286 ED, plaatsen tuinhuis (2022-
015643); ingekomen op 4 mei 2022.

•  Dussen: Kornpad 3, 4271 BZ, rea-
liseren nieuwbouw woning (2022-
015580); ingekomen op 2 mei 2022. 

•  Dussen: Molenkade 16, 4271 AG, 
aanleggen nieuwe inrit (2022 
015600); ingekomen op 5 mei 2022. 

•  Dussen: Oude Zeedijk 21, 4271 BD, 
bouwen schuilhok voor schapen in 
achtertuin (2022-015578); ingekomen 
op 2 mei 2022.

•  Giessen: Karbogerd 1, 4283 GV, uit-
breiding hoofdleiding (2022-015232); 
ingekomen op 12 april 2022. 

•  Giessen: Karbogerd 3, 4283 GV, 
plaatsen kleine keerwand van 16 
meter (legalisatie) (2022-015583); 
ingekomen op 3 mei 2022.

•  Hank: Buitendijk 84, 4273 GD, wijzi-
gen gebruik van bedrijfswoning naar 
woning (2022-015585); ingekomen 
op 3 mei 2022.

•  Hank: Kerkstraat 20, 4273 CB, 
renoveren dak (2022-015342); inge-
komen op 27 april 2022.

•  Hank: nabij Kerkstraat 52, 4273 CC, 
plaatsen bandenpomp (2022-015277); 
ingekomen op 25 april 2022.

•  Hank: Stadhoudershoef 12a,  
4273 XZ, slopen hal (2022-015576); 
ingekomen op 29 april 2022.

•  Meeuwen: Dorpsstraat 48, 4268 GJ, 
uitbreiden loods (2022-015567); 
ingekomen op 28 april 2022.

•  Meeuwen: Dorpsstraat 78,  
4268 GK, uitbreiden woonhuis (2022 
015335); ingekomen op 25 april 2022.

•  Rijswijk: Almweg 1, 4284 VG, tijde-
lijk stacaravan plaatsen in achtertuin 
(2022-015584); ingekomen op  
3 mei 2022. 

•  Sleeuwijk: Larikslaan 78, 4254 BJ, 
realiseren berging/garage (2022-
015488); ingekomen op 4 mei 2022. 

•  Veen: Wielstraat 55d, 4264 AT, 
uitbreiding naast woonhuis (2022-
015577); ingekomen op 29 april 2022. 

•  Veen: Witboomstraat 27a, 4264 RT, 
plaatsen dakkapel (2022-015569); 
ingekomen op 28 april 2022. 

•  Werkendam: Beukenkampstraat 4, 
4251 BJ, aanleggen uitrit (2022 
015297); ingekomen op 25 april 2022.

•  Werkendam: Hulsenboschstraat 2, 
4251 LR, aanleggen extra in- en uitrit 
(2022-015641); ingekomen op  
4 mei 2022. 

•  Werkendam: tegenover Kooike 2, 
4251 NE, realiseren drijvende steiger 
(2022-015341); ingekomen op 26 april 
2022.

•  Werkendam: Aan de Lange Wiep eo 
( project Achter de Schans),4251 XZ, 
nieuwbouw 49 woningen en aanleg-
gen inritten (2022-015250); ingeko-
men op 22 april 2022.

•  Werkendam: Schans 29, 4251 PW, 
plaatsen mantelzorgwoning (2022-
015556); ingekomen op 2 mei 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Rivelstraat 2, 
4261 RB, aanbouwen schuur (2022-
015595); ingekomen op 4 mei 2022. 

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

Besluit weigeren omgevingsvergunning
•  Andel: Burgemeester van der 

Schansstraat 46, 4281 LK, realise-
ren huisvesting voor arbeidsmigran-
ten (2022-009915); verzonden op 4 
mei 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 vra-
gen aan de rechter. Dit kan alleen als u 

ook een bezwaarschrift heeft opge-
stuurd. 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.



Besluit verlenen omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Melkweg 10, 4286 CE, ver-
bouwen bestaande schuur en plaatsen 
overkapping (2022-012463); verzonden 
op 3 mei 2022. 

•  Andel: Julianastraat 1a, 4281 NR, re-
aliseren overkapping met zonnepane-
len (OV20210824/6629471); verzonden 
op 4 mei 2022. 

•  Dussen: van Groesbeeklaantje 1, 
4271 MZ, bouwen houten schuur met 
overkapping en losstaande overkap-
ping (2022-012356); verzonden op  
3 mei 2022.

•  Hank: Raai 103, 4273 BC, aanleggen 
uitrit (2022-012320); verzonden op  
3 mei 2022.

•  Nieuwendijk: Rijksweg 73, 4255 GG, 
realiseren twee aanbouwen aan 

een gemeentelijk monument (2022-
009750); verzonden op 3 mei 2022. 

•  Rijswijk: Dorpsstraat 49c, 4284 EG, 
realiseren tijdelijke (2 jaar) opvangloca-
tie voor vluchtelingen (2022-009268); 
verzonden op 3 mei 2022. 

•  Sleeuwijk: Kooikamp 8c, 4254 LJ, 
bouwen loods, trafogebouw en opslag-
tank (2022-010195); verzonden op  
4 mei 2022.

•  Sleeuwijk: Waterlinie 159, 4254 VB, 
bouwen woning (2022-009917); ver-
zonden op 4 mei 2022.

•  Veen: Hanenhof 4, 4264 WC, bouwen 
vrijstaande woning en aanleggen uitrit 
(2022-012337); verzonden op 3 mei 
2022. 

•  Werkendam: Draepkilweg 2,  
4251 PK, plaatsen zonnepanelen 
(2022-11615); verzonden op  
4 mei 2022.

•  Werkendam: Hulsenboschstraat 8, 
4251 LR, plaatsen Ronohal (2022 
009763); verzonden op 3 mei 2022. 

•  Werkendam: tegenover Kooike 2, 
4251 NE, afmeren drijvende steiger 
(2022-011132); verzonden op  
3 mei 2022.

•  Werkendam: Nieuweweg 2 – 1 t/m 
2-4, 4251 AG, wijziging verleende 

omgevingsvergunning: wijzigingen be-
treffen toevoegen van 2 parkeerplaat-
sen op eigen terrein en het verhogen 
dan wel verplaatsen van de terrasaf-
scheiding op de tweede verdieping 
(OV20210587/6342495); verzonden op 
2 mei 2022.

•  Werkendam: Sleeuwijksedijk 5a, 
4251 XA, plaatsen één Pod (2022-
011161); verzonden op 3 mei 2022.

•  Wijk en Aalburg: de Kromme Nol 
5, 4261 AN, realiseren tijdelijk (10 
jaar) van 66 (2-persoons) appar-
tementen voor arbeidsmigranten 
(OV20210519/6282449); verzonden op 
6 mei 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, 
Postbus 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 we-
ken 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


