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Bij AltenaLokaal scoren we altijd!
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Voorwoord
Gemeente Altena. Het wennen aan en gebruiken van
de nieuwe naam gaat sneller
dan we denken. Voor 1 januari 2019 was onze regio al
een fijne plek om te wonen,
werken en leven. Dat zal met
de naamsverandering niet anders zijn. Wel zullen we veel
meer met elkaar te maken
krijgen. Van de Noordwaard
tot aan Wijk en Aalburg,
vanuit Werkendam, Sleeuwijk
en Woudrichem, tot aan Genderen en Drongelen en alles
wat daar tussen ligt.
Daar gaat wat AltenaLokaal
betreft ook de kracht liggen.
Samenwerking zoeken en verbeteren tussen inwoners, bedrijven, organisaties en gemeente.
Samen werk maken van Altena.
We koesteren wat mooi en

goed is. Daar zal AltenaLokaal
ook voor staan. AltenaLokaal
staat ook voor vernieuwingen,
voor voorbereiden op de toekomst. Voor de huidige generatie maar zeker ook voor onze
jongeren die Altena als hun
mooie thuis moeten kunnen
ervaren.
Ons programma is er voor alle
inwoners van Altena die hun
dorp of buurt en zelfs stad
in hun hart hebben gesloten
en daar alleen het allerbeste
voor willen. Deze krant is voor
al die Altenezen die zich ambassadeur voelen van en voor
hun eigen kern en buurt. Die
daar zelf ook de mouwen voor
willen opstropen. Door de
spreekwoordelijke bezem zelf
af en toe ter hand te nemen.
Door mensen aan te spreken

die zich misdragen. Door een
extra boodschap mee te nemen
voor een zieke buur. Kortom:
Altenezen die zorgen voor zichzelf en geven om een ander.

weg. Het vele werk wat op
ons af komt willen we samen
oppakken. Samen kunnen we
er werk van maken, onze gemeente vorm geven.

Ons programma is voor alle
inwoners van Altena die hun
gezonde verstand gebruiken
en gewoon een mooi leven
willen leiden in deze gemeente. AltenaLokaal snapt dat als
geen ander, want wij zijn zelf
ook zo. Wij kijken, net als u,
als jij, optimistisch en realistisch
naar de toekomst. Wij willen,
net als u, als jij, onze ogen niet
sluiten voor problemen, maar
ze oplossen. Wij willen, net als
u, als jij, dat we beschaafd met
elkaar omgaan.

Ons verkiezingsprogramma
en krant is niet alleen een liefdesverklaring aan Altena en
de Altenezen, maar is vooral
een realistisch plan van aanpak
voor de komende vier jaar.
Niet gelijk alles panklaar. Op
onderdelen moeten we elkaar
gaan vinden om op basis van
de juiste informatie het juiste
beleid uit te gaan voeren.
Expertise van onze inwoners
gebruiken om de juiste keuzes
te kunnen maken is speerpunt
voor AltenaLokaal.

AltenaLokaal wil u vertegenwoordigen op de ingeslagen

In deze krant legt AltenaLokaal
u uit dat kiezen voor AltenaLo-

kaal betekent dat we met u en
voor u de toekomst in willen.
“Bottom-up”! U kiest ons als
uw vertegenwoordiger en
voedt ons voortdurend met uw
ideeën.
AltenaLokaal weet dat u, jij,
zelf het beste weet hoe u, jij,
wilt leven. En u, jij, kunt er bij
AltenaLokaal op vertrouwen
dat wij uw, jouw informatie serieus nemen. Het doel is helder:
Ons thuis en toekomst heet nu
Altena!

Stem 21 november
AltenaLokaal!
LIJST 1
Elsbeth van Beek
Marco van der Stelt
Janus Lankhaar

Philip den Haan:
aanvoerder van AltenaLokaal
Een flink deel van de stemmen bij herindelingsverkiezingen op 21 november gaat
waarschijnlijk naar een lokale
partij. Sinds de jaren negentig
zijn de lokale partijen in opmars. In het land van Altena
zijn drie lokale partijen gefuseerd. Tegenover mij lijsttrekker Philip den Haan en aan
hem de vraag waarom.
“Het democratische besluit dat
de nieuwe fusie gemeente
Altena een feit was bleek tevens
het beginsignaal, de aftrap voor
een 2e fusie. Namelijk die van
drie lokale politieke partijen in
de drie gemeenten. Snel werd
duidelijk dat Lokaalbelang Werkendam, Gemeentebelangen
Woudrichem en Ideaalburg uit
Aalburg veel dezelfde uitgangspunten kenden om de nieuwe
gemeente vanaf het begin mee
vorm te geven. Met de toekomst
meegroeien, de kans pakken om
op vele terreinen vernieuwend
te willen zijn, en weten hoeveel
moois we hebben in ons gebied,
waren drie belangrijke pijlers
waarin zij de basis vonden voor
AltenaLokaal. Een grote lokale
en van de ‘grote politiek’ onafhankelijke partij, die de nieuwe

Altena als nieuwe gemeente.
Onderhouden en koesteren wat
goed is en verbeteren wat kan
en moet!”

gemeente ‘smoel’ wil geven in
Brabant en heel Nederland. Aanvallend dus. Borst vooruit, hoofd
omhoog. Vastberaden ‘het veld’
op. Overtuigd van de wil om er
samen werk van te maken. De
inwoners, ondernemers en bezoekers het gevoel gevend dat
het hier op welke manier dan
ook goed toeven is.”
De Kozak van de Eeuw is een
teamplayer
Dat waren voor de nieuwbakken lijsttrekker Philip den Haan

ook belangrijke voorwaarden
om aanvoerder van deze ploeg
te willen zijn. De ‘Kozak van
de Eeuw’ weet uit de sport en
dagelijks werk wat het is om
aanvoerder te zijn en mee te
doen in het circuit van meningen
geven, informatie inwinnen,
beleid vorm geven, beslissingen
nemen, ja zelfs leiding geven.
“Voor mij was het allerbelangrijkste om het gevoel te krijgen
dat er een team zou komen te
staan dat samen aan de slag wil
gaan om werk te maken van

Winnen kan alleen als je
scoort
De vooral praktisch ingestelde
AltenaLokaal voorman ziet kansen om vanaf het begin (met de
andere politieke partijen) te laten
zien dat er in onderwerpen als
Duurzaamheid, Zorg & Welzijn,
Sport (Fitheid & Gezondheid, recreatief en prestatief) en Onderwijs verbindingen gemaakt kunnen worden. “De onderwerpen
niet alleen los te zien van elkaar,
maar de samenhang leidend te
laten zijn. En dat alles op een
vooral praktische en veel minder
theoretische manier. Diepte gaat
voor breedte” zegt de van origine aanvallend ingestelde speler,
die wist dat verdedigen bij het
spel hoort, zijn ploegmakkers
die het doel schoon hielden ook
waardeerde, maar weet dat
winnen alleen kan als je scoort.
Geen grijze muis, maar op
weg naar winst
Den Haan ziet dat hij een team
heeft dat alle geledingen van de
nieuwe gemeente kan vertegen-

woordigen. Net als in de sport
heb je in een team verschillende
kwaliteiten nodig. Den Haan is
er trots op dat hij met dat team
in de voorbereiding (naar de fusie datum van 1-1-2019) al heeft
kunnen laten zien dat we op de
goede weg zijn. Aanvallend zijn,
scherp zijn, vernieuwend en bereikbaar zijn. Elementen die bij
AltenaLokaal horen.” Den Haan
hoopt dat de mensen in Altena
dit herkennen en AltenaLokaal
zullen vinden op het stembiljet.
Hij wil met de kiezers, de inwoners, aan het roer staan, geen
grijze muis zijn, niet spelen voor
een gelijkspelletje, maar op weg
naar winst. “Winst is de mooie
toekomst met elkaar. AltenaLokaal wil met u roerganger zijn
voor een gemeente die nu al bij
velen bekend is niet alleen om
zijn Havengebied, zijn logistieke
tak, de bedrijven in de regio en
de agrarische sector, maar ook
om zijn cultuur en toeristische
boegbeelden.”
Niets staat u in de weg om er
samen werk van te maken.

AltenaLokaal met het
team van Philip den
Haan is er klaar voor!
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Hart voor Dussen
Dussen is de laatste jaren aardig
op de schop gegaan. Het MFA
De Dussenaar/Brede School
– de nieuwe Molenwiek aan
de Munsterkerk – een nieuw
dorpsplein: het hart van het
dorp heeft een complete metamorfose ondergaan inclusief
nieuwe riolering, leidingen en
bestrating. Dussense Boys heeft
kunstgras en krijgt nieuwe
kleedkamers. Het noordelijke
gedeelte van de Molenkade is
aangepakt en het zuidelijk deel
volgt. De woonwijk Zandweide
is volop in ontwikkeling, de
ponyweide veranderd in een
grachtengordel tbv waterberging. De parallelweg N283
Dussen-Hank is (mede door
mijn toedoen) veranderd in een
landingsbaan (verlichting tbv
fietsers).
Daarmee is het wensenlijstje
voor Dussen echter nog niet
klaar. Het gebied rondom
sporthal de Fuik/basisschool de

mijn uitlatingen op Facebook
door best wel veel Dussenaren
aangesproken. Uit de verhalen
kwam ook naar voren dat er het
nodige aan het beheer schort
en de functionaliteit van het
gebouw niet afdoende is.

Peppel wordt opnieuw ingericht. Het stukje Binnen nabij
het sportpark SV Dussense
Boys vraagt om straatverlichting. De uitbreidingsplannen
van Ballegooijen Modes zullen grote impact hebben op
de toegangsweg naar het
dorp. Dussen krijgt een nieu-

we brandweerkazerne, (mijn)
wens is om deze dusdanig te
situeren dat het oude gebouw
behouden kan blijven voor de
Dussoos. Doen we dat niet dan
staat “Dussoos” vooralsnog
op straat en zal er een nieuw
onderkomen gezocht dienen te
worden.

Motto Uitwijk-Waardhuizen:
‘’we doen het zelf wel!’’
de inwoners met elkaar omgaan, maar vooral
ook aan de opvallende inzet van de inwoners
om met elkaar de belangrijke voorzieningen in
de dorpen in stand te houden en te verbeteren. Goede voorbeelden zijn o.a. de uitbreiding
en renovatie van gemeenschapscentrum ‘’de
Hoogt’’, de grondige renovatie van de basisschool en de plannen voor de realisatie van een
nieuwe ijsbaan.
Kenmerkende overeenkomst tussen deze projecten is de bereidheid van veel
inwoners er tijd, geld en energie in te steken.
Met veel vrijwilligerswerk en in samenwerking
met plaatselijke ondernemers worden fantastische resultaten geboekt. De zelfredzaamheid
van deze twee kernen is groot daardoor kunnen ideeën en wensen vaak sneller worden
gerealiseerd.

De dorpen Uitwijk en Waardhuizen zijn sterk
met elkaar verbonden. School, kerken en verenigingsleven zijn de bindende elementen van
deze mooie kleine dorpen. De sociale samenhang is groot en dat zie je ook terug in hoe

Colofon

Waarin kleine kernen groot kunnen zijn wordt
bewezen door Uitwijk en Waardhuizen.
‘’No nonsens, we doen het zelf wel!’’. Zo ziet
AltenaLokaal het ook graag en wij zullen deze
houding en aanpak dan ook graag ondersteunen!

Vorig jaar is MFA de Dussenaar
geopend en ondanks alle goede bedoelingen loopt het nog
zeker niet naar wens. Deze
zomer zijn de deuren abrupt op
slot gedraaid; voor de ouderen
en alleenstaanden een grote
strop. Heb me hier behoorlijk
kwaad over gemaakt en ben na

Zo ben ik op het idee gekomen
om toch nog eens te bezien of
de RK kerk met zijn fenomenale
akoestiek niet alsnog onderdeel
kan worden van het sociaal
culturele leven in Dussen. Een
prachtig tentoonstellingsgebouw, concertgebouw, theater?
Dussen het kleine dorp met ’n
bruisend verenigingsleven; ’n
plaatselijke toneelvereniging, ’n
koninklijke fanfare, 2 zangkoren; alle 4 verenigingen die mogelijk onderdak zouden kunnen
vinden in onze mooie RK kerk.
Lijkt me zeker de moeite waard
om dit t.z.t. verder te onderzoeken.
Hetty Schelle

Afscheid
“Na gedane arbeid is het goed
rusten.” Jarenlang zijn Ad Bakkers, Henk Bouman, Martin
van Dijk, Jan Dokman, Wim
de Graaf en Peter Ribbers niet
weg te denken geweest in onze
gemeentelijke politiek. Zij hebben ieder op hun “vakgebied”
hun sporen verdient voor de
gemeenschap. Ze zijn gezichtsbepalend geweest in onze lokale
politiek. Hun inzichten, dossierkennis, hun instelling, hun gezelligheid, hun persoonlijkheid,
hebben AltenaLokaal gebracht
waar we nu staan. Een in alle
kernen van Altena stevig gewor-

telde onafhankelijke lokale politieke partij die samen werk gaat
maken van onze toekomst. We
zullen ze zeker gaan missen om
direct in te kunnen spelen op
zich aandienende zaken, maar
indirect blijven ze betrokken. Als
sparringpartner, als adviseur, als
betrokken inwoner met ogen en
oren voor onze gemeente. We
nemen op 18 december 2018
afscheid met ’n lach en ’n traan.
Dank jullie wel mannen.
Wat hebben jullie de rust verdient! Geniet ervan en nogmaals
BEDANKT!

Ad

Henk

Martin

Jan

Wim

Peter

Henri Boevé

Facebook
Twitter
www.altenalokaal.nl

Fractiesecretariaat:
info@altenalokaal.nl
0416 391846
de Croix hof 4
4271 AE Dussen

Redactie
Hetty Schelle & Philip den Haan
Vormgeving:
Made By Elands

Verkiezingskrant | AltenaLokaal

15 november 2018 | pagina 4

Wie ben ik?
Philip den Haan
59 jaar, getrouwd, drie kinderen, geboren en getogen in Werkendam.
school; Van Rehobothschool naar De
Wegwijzer/Altena College. Politieschool,
35 jaar Politie Rotterdam Rijnmond
(uniformdienst, recherche en Openbare
Orde Informatie) Laatste 20 jaar bij politie vooral op informatie gestuurd werken geïnvesteerd. De juiste informatie
voor de juiste beslissingen. Vanaf 2009
de uitbouw van Toezicht &Handhaving
(BOA’s) mede vorm mogen geven. Nu

René Hoegee
60 jaar, Getrouwd, 2 kinderen en sinds
1973 met veel plezier woonachtig in
Giessen. Ik werk als hoofd uitvoering
bij een geotechnisch bodemonderzoek
bedrijf.
Ik ben sinds 2004 betrokken bij de politiek en zit sinds 2006 als fractievoorzit-

Shah Sheikkariem

werkzaam op project Schoon Heel en
Veilig in Prins Alexander in Rotterdam,
waarbij ook informatie gestuurd werken
met vooral informatie van de werkvloer
verder uitgebouwd wordt.
Hobby’s; voetbal, golf, fietsen (race/
mountainbike) beachvolleybal en nog
veel meer
Politiek: geïnteresseerd geraakt om
mee te denken en handelen om lokale
onderwerpen naar een juist besluit te
laten toe werken. Meer van het prak-

ter voor Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Woudrichem. Dit doe
ik met veel plezier. Ik behandel meestal
zaken op het gebied van ruimtelijke
ordening, openbare ruimten, juridische
zaken, en milieu en duurzaamheid.
Voor de gemeenteraad Woudrichem
ben ik ook actief in de Klankbordgroep
Helikopters en ben op het moment

Consultant/adviseur, voormalig wethouder en thans zeer gedreven raadslid uit
Babyloniënbroek.

Zeker binnen de lokale politiek vind ik
dat zaken sneller en praktischer op te
pakken en op te lossen zijn. Onnodig
lange procedures passen niet goed bij
mijn visie en gedachtegoed.

Ik ben een groot voorstander van handelen in plaats van grote beleidsstukken.

Mijn werkwijze kenmerkt zich hier dan
ook door. Met veel inzet en gedreven-

John Bakker

de eigen identiteit van de 21 kernen van
de gemeente Altena behouden. De gemeentelijke politiek moet daarbij worden
afgestemd op het belang van de inwoners van de verschillende kernen, waarbij veel aandacht moet zijn voor (het
vergroten van) de betrokkenheid van en
luisteren naar de inwoners.
Het maatschappelijke leven speelt zich
voor een groot deel in ´dorpshuizen` en
bij (sport)verenigingen af, waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar
kunnen leren. Op onder andere deze
manier wordt eenzaamheid voorkomen,
wordt wederzijds begrip gekweekt en
kan iedereen de benodigde lichaamsbeweging krijgen. Niet alleen de gemeente, maar bijvoorbeeld ook scholen,

John Bakker, 51 jaar oud. Getrouwd en
trotse vader van 3 kinderen.
Vanaf mijn 3e levensjaar woonachtig
in Sleeuwijk, waar ik de basisschool en
middelbare school heb doorlopen.
Gestudeerd in Dordrecht om na mijn
militaire dienst als ambtenaar bij de provincie Zuid-Holland te gaan werken. Na
omzwervingen bij de gemeente Waalwijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Breda ongeveer 2,5 jaar geleden
wethouder in de gemeente Werkendam
geworden.
Politieke doelstelling:
Met daadkrachtig en betrokken bestuur

tische dan het theoretische, meer van
naast elkaar dan onder elkaar, meer van
doorpakken dan van stilstand, meer van
helderheid, informeren, terugkoppelen,
dan van achterhouden, vergeten te informeren.
Meer van bottom up dan van top
down. Zo lang de drive er is wil ik mee
blijven doen. En die drive om er samen
werk van te maken is er 100%. Trots
om lijsttrekker te zijn van AltenaLokaal,
een goede fusie van Lokaalbelang, Gemeentebelangen en Ideaalburg.

voorzitter van de werkgeverscommissie.
Privé ben ik ook jaarlijks collecte organisator voor het Reumafonds.
In mijn schaarse vrijetijd mag ik graag
fotograferen en lezen. Ik hou ervan op
de hoogte te zijn van het nieuws en
probeer daarbij zicht te krijgen op de
verschillende invalshoeken omdat gebeurtenissen altijd van meerdere kanten
bekeken kunnen worden.

heid en de nodige passie zet ik me in
voor een (nog) betere woon- werk- en
leefomgeving voor onze inwoners,
ondernemers en verenigingen. Altena
heeft nog veel kansen op een betere
toekomst. Je moet de kansen zien en
je moet durven om je er hard voor te
maken.

zorginstellingen en (sport)verenigingen
hebben hier groot belang bij, maar het
is nu eenmaal zo dat de gemeente hierin
een regierol vervult. Deze rol moet wel
in samenwerking worden opgepakt,
waarbij eigen initiatieven zoveel mogelijk
worden ondersteund. Samen houden we
de 21 kernen van de gemeente Altena
mooi, schoon en veilig.
Ideaal:
Iedereen moet deel (kunnen) nemen
aan het maatschappelijke leven, maar
iedereen moet daar dan ook zijn of haar
steentje aan bijdragen. Niet alleen maar
klagen en mopperen, maar zelf proberen
mee te denken aan oplossingen en deze
tot uitvoering zien te krijgen.
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Henri Boevé
Ik ben Henri Boevé, bijna 59 jaar en
woonachtig in Uitwijk. Ik ben getrouwd
met Karina en samen hebben we 3
schatten van kinderen. Mijn wieg stond
in Nieuwendijk en ik heb daar gewoond
tot mijn 14e verjaardag. Daarna ben ik
verhuisd naar Rijswijk. Een jongen van
de streek dus!
Op 19 jarige leeftijd ben ik vertrokken
naar Breda vanwege mijn opleiding tot
verpleegkundige en na wat omzwervingen in Breda en Etten-Leur zijn we

Otto de Peuter
Otto de Peuter: Almkerk, 58 jaar, relatie,
geen kinderen
Beroep: Ben sinds 39 jaar werkzaam als
militair in diverse functies bij Defensie,
eerst als Marinier en sinds lange tijd bij
de Koninklijke Landmacht in verschillende rangen en functies, laatst als Adjudant. Binnenkort ga ik met functioneel
leefdtijdsontslag.

Jenneke KomejanRochat
Mijn naam is Jenneke Komejan – Rochat.
Ik ben reeds sinds 2007 actief in de politiek. Begonnen bij Ideaalburg als lid van
de Idealisten. De Idealisten waren jonge
mensen die projectgewijs bezig waren
met de lokale politiek. Veel geleerd en
ervaringen opgedaan in die periode. In

Sandra den
Haan-Paans
Mijn naam is Sandra den Haan-Paans,
35 jaar en woonachtig in Werkendam.
Ik ben getrouwd en heb 1 dochtertje van
3 jaar oud.
Ik ben van oorsprong strafrechtadvocaat,
maar heb in 2012 mijn vader opgevolgd
als algemeen directeur van de Werkendamse Verwarmingscentrale en Werken-

Corné van de Herik
Ik ben Corné van den Herik geboren
en getogen in Eethen. Naast mijn eigen
schildersbedrijf ben ik ook actief als d.j
in de verre regio. Ik ben getrouwd en
heb 3 kinderen. Graag zet ik me, naast
mijn werkzaamheden, in voor mensen
die hulp nodig hebben in de breedste
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in 1992 in Almkerk terecht gekomen.
Sinds 1997 wonen we dus in het mooie
‘’Uittik.’’
Ik werk al ruim 30 jaar als manager in
de ouderenzorg en doe dat met veel
overtuiging en plezier. Het is mooi en
betekenisvol werk!
Ik ben sinds 2006 lid van de gemeenteraad voor Gemeentebelangen in Woudrichem. Mijn interesse en motivatie voor
de politiek liggen vooral in de mogelijkheden om daadwerkelijk je visie en
idealen om te zetten in concrete invloed

en resultaten. Eigenheid van de kernen
en vooral ook de belangen van de kleine kernen zijn voor mij speerpunten
de komende periode in Altena. Binnen
AltenaLokaal krijg ik hiervoor de ruimte
zonder last te hebben van allerlei beperkingen van landelijke kaders of uitgangspunten. We hebben gezamenlijke
doelen maar kunnen het ook oneens
zijn, ‘’zonder wrijving geen glans!’’
Ik ben er van overtuigd dat met een
sterke echte lokale partij zoals AltenaLokaal we deze mooie gemeente kunnen
laten schitteren!

Motivatie voor lijst AltenaLokaal:
Sta op de lijst van AtenaLlokaal omdat ik
mee wil werken aan een effectief bestuur
van de nieuwe gemeente Altena, hou
van korte lijntjes, daadkracht en geen
onderscheid des persoons. Ik wil niet
eindeloos om de hete brei heen draaien,
maar verantwoord knopen doorhakken.
Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor
inwoners over zaken die spelen dicht
bij huis en waar kan dat beter dan bij

een sterke lokale partij ipv van een partij
die ook landeijk is en dus mede varantwoordelijk is voor de landelijke politieke
besluiten waar men neem ik aan niet
altijd achter staat. Denk bv aan het afschaffen van de dividend belasting, bezuinigingen in de gezondheids zorg en
ouderenzorg.
Ben sinds lange tijd als bestuurslid en secretaris van Gemeentebelangen Woudrichem betrokken bij de lokale politiek.

2010 stond ik voor het eerst op de kandidatenlijst van Ideaalburg voor de gemeentelijke verkiezingen in Aalburg. Ik
ben die periode, tot 2014 burgerraadslid
geweest. Ik heb dat altijd gezien als de
opleiding voor raadslid. In 2014 ben in
bevestigd als raadslid voor de gemeente
Aalburg. Ik werd fractievoorzitter voor
Ideaalburg.
Ik heb me altijd met veel plezier en gedrevenheid ingezet voor de gemeente

Aalburg. Als fractievoorzitter heb je met
alle onderwerpen te maken die langskomen, maar specifiek mijn persoonlijke
aandacht hebben m.n. het onderwijs,
bibliotheek en leefbaarheid gehad. Ook
voor deze onderwerpen wil ik me graag
inzetten voor de gemeente Altena!

damse Verwarmings Industrie. Een jaar
daarvoor ben ik betrokken geraakt bij
de politiek, namelijk bij de –toen nogStuurgroep Dorpsbelang combinatie.
Ik ben begonnen als burgerraadslid en
na de verkiezingen voor Lokaalbelang
als raadslid gestart met als portefeuille
WMO, jeugd en participatie.
Van huis uit werd het van belang gevonden om je steentje bij te dragen aan
de maatschappij. Door in de politiek te
gaan ben je betrokken bij de gemeenschap en kun je zelfs een bijdrage leve-

ren. Dit is voor mij de grootste drijfveer
om politiek betrokken te ijn. Nu we een
gefuseerde gemeente worden is het een
nog grotere uitdaging om alle inwoners
betrokken te krijgen en te houden bij
het reilen en zeilen van de gemeente.
Het is belangrijk om naast de mensen
te gaan staan en te besturen vanuit de
maatschappij zelf. Op papier is dit niet
ingewikkeld maar om dit tot uitvoering
te krijgen in een nieuwe gefuseerde
organisatie zal er nog een lange weg te
gaan zijn.

zin van het woord. Mijn vader was jaren
lang actief in de gemeentelijke politiek
en was een voorbeeld voor velen!!! Zo
ook voor mij een voorbeeld om zo politiek te bedrijven. Voor de gehele gemeenschap het beste willen bereiken!

voor hulpbehoevende, ondersteuning
van het verenigingsleven, motiveren
vrijwiliigers, veiligheid, jongerenbeleid,
mensen met gemeentelijke uitkering
actief in het arbeidsproces te betrekken
door hen in te zetten binnen de gemeenschap.

Ik hecht heel veel waarde aan de leefbaarheid van de kernen, goede zorg

Ik zie de nieuwe gemeente als uitdaging
waar het belang van de inwoners voorop
moet blijven staan!
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Leendert-Jan van
de Koppel
Ik ben Leendert-Jan van de Koppel, 51
jaar, man van Rosemarie, vader van
Tijmen en Julian, geboren en getogen
Sleeuwijker. Ik ben trots op ons mooie
dorp met goede voorzieningen in woningen, winkels, scholen, verenigingen
en met een mooie mix van autochtone
Sleeuwijkers en mede-Sleeuwijkers die
pas op latere leeftijd de lol van Sleeuwijk ontdekten:)….
Ik werk als sales- en accountmanager
bij Adecco Group Nederland, verantwoordelijk voor contracten met grote
technische bedrijven die we voorzien
van goed personeel (tijdelijk of vast).

Jos Hak
Ik ben Jos Hak, getrouwd en heb 3
dochters en 2 kleindochters. In 1952
ben ik geboren in Giessen, verhuisd
naar Werkendam en daarna naar Andel.
Ondertussen woon ik al 30 jaar met veel
plezier in Genderen.

Hetty Schelle –
van Tilborg
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Ben een maatschappelijk betrokken
baasje, o.a. actief geweest als bestuurslid bij Showkorps Wilhelmina,
kerkenraad Gereformeerde Kerk, leider
jeugdelftallen vv Sleeuwijk, organisatie
taptoe Sleeuwijk en momenteel nog als
voorzitter van het schoolbestuur van de
Morgenster en sinds 2012 burgerlid van
AltenaLokaal. Daarnaast vind ik het leuk
om te presenteren, begonnen met het
kapellenfestival in Sleeuwijk en al jaren
presentator van taptoes in Nederland,
waaronder natuurlijk die in Sleeuwijk!
Schaarse vrije tijd wordt besteed aan
voetballen op donderdag met een
gezellige en fanatieke groep mede-veteranen op De Roef, optredens met
dweilorkest De Leutschuppers, lezen en
PSV supporten!

Ik ben lokaal politiek actief om mee te
praten en te denken over zaken die ons
allemaal raken. Politiek is niet ver weg
maar gaat over regels, voorzieningen
en besluiten die het leven van alledag
beïnvloeden. Ook in ons eigen dorp.
Ik wil inwoners graag laten zien dat ze
daar, door op AltenaLokaal te stemmen,
meer invloed op kunnen uitoefenen dan
ze denken. Daar doe ik het voor!

In het dagelijks leven verzorg ik kleingrondverzet met bobcats, knikmops en
met mijn trekker met containers. Daarvoor heb ik onder andere gewerkt bij
een loonbedrijf en als techniekleraar op
de landbouwschool te Andel.

aanbrengen van ideeën. Omdat ik vooral binnen de gemeente werk en veel
mensen spreek, weet ik wat er in onze
gemeente speelt. Zo probeer ik, samen
met de anderen leden van onze partij,
veranderingen te verwezenlijken waar
anderen gelukkig van worden. En als
het lukt, is dat toch mooi!

In de politiek gaat het om het vinden
van oplossingen voor problemen en het

Mijn eerste levensjaren in Nieuwendijk
gewoond, op jonge leeftijd met ouders
naar Dussen verhuisd en daar woon ik
nog steeds. Getrouwd met Kees; samen
1 zoon; de 19 jarige Sjors. Na de Mariaschool de plaatselijke MAVO gevolgd,
in de avonduren MBA en HBO SPD diploma behaald. Als financial controller
gewerkt en doorgegroeid naar een management functie.

werd benaderd door diverse politieke
partijen. Mijn keuze viel op de lokale
partij Stuurgroep Dussen/Hank. Al snel
werd ik in het partijbestuur gekozen
(penningmeester) en gevraagd om het
fractiesecretariaat gestalte te geven.
Dat doe ik nog steeds, inmiddels dus
22 jaar met veel plezier, passie en inzet.
De 6 vorige verkiezingscampagnes begeleid en ook bij deze 7e wordt op mijn
ervaring ’n beroep gedaan. Verzet momenteel weer veel werk om de ‘nieuwe’
partij AltenaLokaal op de kaart te zetten voor de nieuwe gemeente Altena.

In 1996 met politiek in aanraking gekomen. De herindeling van Dussen met
Werkendam stond voor de deur en

Altijd veel vrijwilligerswerk gedaan; leidinggevende Scouting Hank, 5 jaar uitleenbalie Bibliotheek Dussen, ladyspea-

Elsbeth van Beek –
van der Pol

kleinkinderen. Vanaf 1994 tot herindeling met Hank en Dussen gemeenteraadslid namens VVD in de gemeente
Werkendam. Een aantal jaren lid van de
bestuurscommissie openbaar Onderwijs
Werkendam. In 2006 als gemeenteraadslid Stuurgroep Dorpsbelang com-

Elsbeth van Beek-van der Pol , geboren
15-3-1952 in Rotterdam, sinds 1975
woonachtig in Sleeuwijk. 3 kinderen, 6

Wat ik graag zou willen zien de komende jaren: meer betrokkenheid van inwoners bij lokale activiteiten in Sleeuwijk,
(nog) gevarieerder winkelaanbod, dat
Altena echt 1 gemeente wordt maar
met behoud van de mooie eigenheid en
verschillen per dorp!

ker bij concoursen, RK kinderkerk
Dussen opgericht, organisatie jaarlijkse
Herdertjestocht Dussen, organisatie
Sportgala Werkendam, radiotechnicus
bij de lokale zender radio A-FM, maar
liefst 20 jaar tennistoernooien georganiseerd voor TV Groot-Zuideveld, en
inmiddels 22 jaar de spin in het web
van de plaatselijke politiek.
Daarnaast heb ik ook nog hobby’s;
tuinieren, reizen, lezen, denksport doorlopers, spelletjes; kaarten, klussen in
huis, 32 jaar lang kon je me op de tennisbaan vinden en inmiddels verknocht
aan golf en (hoe kan het ook anders)
de politieke partij (!)

binatie (waarin VVD deelnam) aangetreden, in 2013 afgetreden in verband
met ziekte. 12 jaar Voorzitter geweest
van Vereniging Vrienden van het Biesboschmuseum (eiland). Hobby’s tuinieren
en lezen, en het gezin. Maatschappelijke
betrokkenheid is mijn drijfveer.
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De toekomst van AltenaLokaal

Nieuw talent op kieslijst AltenaLokaal vertegenwoordigt ook een zeer belangrijke doelgroep in onze nieuwe gemeente. De jeugd, beter gezegd de jong volwassenen.
Een groep die we zo graag in onze gemeente willen houden, laten vestigen, onze toekomst laten zijn. Een groep die ook zo nodig is om hun eigen toekomst mede te bepalen.
Een vertegenwoordiging die we ook in de raadzaal willen hebben.

5. Jasper Berm

13. Jori Colijn

16. Alice van der Schee

Geboren in 1979, getrouwd met Annemarie, samen 3
kinderen; Sarah, Hugo en Owen. Een rasechte 39 jarige
Hankenaar, staat midden in het sociale leven van Hank
o.a. actief (geweest) als vrijwilliger op BS de Bolderik en
bij VV Be-Ready, mag graag carnaval vieren en met de
vriendengroep deelnemen aan allerlei activiteiten in het
dorp Hank.

AltenaLokaal is supertrots met Jori Colijn. Deze 25-jarige archeologe en rasechte “Nieuwendijkse” is voor
AltenaLokaal om meerdere redenen een grote troef bij
de komende verkiezingen.

Een lot uit de loterij
Wil jong en oud vertegenwoordigen op weg naar
mooie, veilige en gezonde toekomst in Altena. Deze
“nieuwe tak” aan de boom die AltenaLokaal heet, is
geboren in Nieuwendijk, opgegroeid aan de Provincialeweg in Almkerk. Ze ging van basisschool De Uylenborch, naar de Havo op het Altena College. Daarna
HBO Integrale Veiligheid op Avans Hogeschool en werkt
nu in Vijfheerenlanden als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Ondermijning, Evenementen,
Jeugdoverlast, Horeca en Sociale Veiligheid zijn haar
onderwerpen in de veiligheidsketen van haar werkgebied. Dat zijn nogal geen belangrijke onderwerpen in
onze nieuwe gemeente!!!

Jasper is werkzaam als specialist financieel economische zaken bij een woningbouwcorporatie in Tilburg.
Nieuwsgierig en ambitieus op zoek gegaan naar meer
verdieping in gemeentelijke politiek, daarbij goed op
weg geholpen door Ad Bakkers en Peter Ribbers.
Zijn politieke ambitie is om samen met alle inwoners en
de collega politieke partijen er voor te gaan zorgen dat
de nieuwe gemeente Altena een groot succes wordt.
Jasper wil zich daarvoor met zijn collega’s binnen
AltenaLokaal vol voor gaan inzetten. Met het volste
vertrouwen is hij door en voor AltenaLokaal op plaats
no. 5 van de kieslijst geplaatst.

Ze is jong en ambitieus. Ze is geboren en getogen in
Nieuwendijk, een kern waar AltenaLokaal graag van
ziet dat ze Jori een kans gaan geven in onze politiek.
Zelf woont ze inmiddels samen met Kevin Ippel (speler van Kozakken Boys 2) in een mooie nieuwbouw
woning in Waardhuizen en geeft dus al het voorbeeld
om in Altena te willen blijven. Ze is 4 jaar bestuurslid
geweest bij volleybalvereniging Voltena en wil nu heel
graag de doorstart maken naar de politiek. Ze wil de
jeugd, de jong volwassenen voor AltenaLokaal een
stem geven in die politiek. In haar vakgebied is ze projectleider en weet hoe ze projecten vorm moet geven.

Alice speelt graag met paardenkrachten. Van 1 PK (haar
paard) naar heel veel pk’s (haar motor), ze speelt piano
en is dol op haar familie en vrienden en gaat voor
gezelligheid. Alice is klaar om vanuit AltenaLokaal met
u te werken aan een toekomst in Altena!

17. Lenard Huizer

19. Sjors Schelle

20. Robin van Wijk

Deze 32-jarige geboren en getogen Werkendammer
woont inmiddels 5 jaar in Sleeuwijk. Getrouwd met
Muriël en samen hebben zij een dochter, Jill van 1½ jaar.
Directeur op OBS J.Henri Dunant Wijk & Aalburg. Lenard heeft gevoetbald bij Kozakken Boys, tegenwoordig
richt hij zich op het wielrennen. Hij kan wel genieten
van elke sport.

De 19-jarige Sjors is ons jongste nieuw talent. Thuis is
hem politiek met de paplepel ingegeven en sinds ’n jaar
ook lid van de Jongerenraad Going4OneAltena.
Sjors is een echt gezelschapsmens, heel sociaal, zeer
behulpzaam vooral voor ouderen en hulpbehoevenden.
Gaat in zijn vrije tijd graag tennissen, fotograferen, stappen met zijn vrienden of ’n avondje chillen en darten.
Hij combineert werk en opleiding met zijn grote passie:
Auto’s; vooral de snelle bolides.

24 jaar en van de wieg tot nu, wonend (bij zijn ouders)
in Genderen. Voetballen bij vv GDC is zijn grootste
hobby maar zijn werk als verkoper ziet hij ook als een
passie. Hij heeft de afgelopen 8 jaar als jeugdtrainer bij
zijn club bijgedragen aan de ontwikkeling van jeugd uit
zijn omgeving. Zijn werk dwingt hem nu andere keuzes
te maken. Hij blijft daar waar hij kan betrokken bij de
jeugd van GDC, waar hij zelf ook als selectiespeler deel
uitmaakt van de hoofdmacht.

Hij woont bij zijn ouders in Dussen. Ging naar BS De
Peppel, Dongemond College Raamsdonksveer, heeft
de opleiding Commercieel Medewerker gevolgd aan
het Koning Willem 1 in Den Bosch en is in september
begonnen aan de deeltijd opleiding Verkoopmanager
mobiliteitsbranche aan het Aventus College Apeldoorn.
Daarnaast werkt hij voltijds als Verkoopadviseur bij een
autobedrijf in Tilburg.
Een ambitieuze jongeman die graag via en voor AltenaLokaal een kijkje in de politieke keuken wil nemen.

Robin had een passieve rol in de politiek. Gevraagd en
ongevraagd gaf hij informatie aan de raadsleden van
Ideaalburg over wat jeugd bezighield en ook wat hij in
Genderen en er omheen vond wat in deze kernen leefde en speelde. Hij vindt de combinatie van Ideaalburg,
Gemeentebelangen en Lokaalbelang in AltenaLokaal en
hun onafhankelijkheid van de “grote” politiek zijn kans
om een actievere rol in die politiek te spelen. Jeugd,
Veiligheid en al wat speelt in de (kleinere) kernen zijn
zijn favoriete politieke onderwerpen.

Politiek trekt hem, wil niet aan de zijlijn blijven staan.
Via Henk Bouman kwam hij in aanraking met AltenaLokaal. Het gaat hem vooral over een sociale en leefbare
woon-, werk- en verblijf- samenleving. Hij wil zichzelf
in politiek blijven ontwikkelen om in de toekomst de
mensen nog meer een stem te kunnen geven binnen de
politiek en hun gemeente. Het is geen verrassing dat Lenard zich vooral richt op Jeugd, (goed) onderwijs, jong
volwassenen, de basis leggen voor de toekomst. Hij wil
ze laten meedenken en groeien om die kans te krijgen
en te pakken in onze nieuwe gemeente.
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Speerpunten AltenaLokaal per kern
Almkerk/Uppel
•
•
•
•
•

Verbeteren van de verkeerssituatie Brugdam
Lange termijnvisie uitbreiding Almkerk
Aanpassen verkeerstructuur landbouwverkeer
Aandacht gedoog situatie de Laagt
Snelheidsbeperkende maatregelen Provinciale weg Noord en Zuid

Andel
• Vrijliggend fietspad vanaf Neer-Andelseweg naar zwembad AquaAltena.
• inrichten/opwaarderen parkeerterrein de Rib, conform het eerder
uitgewerkte plan van de dorpsraad Andel
• Asfalt Maasdijk vernieuwen en fietssuggestie stroken aanleggen
• Verlichting fietspad Neer-Andelseweg

Babyloniënbroek
• Behoud van de basisschool
• Aanleg wandelpaden
• Marianne Vos museum promoten

Drongelen
• Groenvoorziening verbeteren

Dussen
•
•
•
•
•

Verdere ontwikkeling nieuwbouw Zandweide
Verbetering gebruiksmogelijkheden MFA de Dussenaar
Aanpak zuidelijk deel van de Molenkade
Huisvesting Dussoos
Straatverlichting Binnen nabij sportpark SV Dussense Boys

Eethen
• Behoud van de basisschool
• Aantrekkelijker voor jongeren door bijvoorbeeld een
ontmoetingsplaats in het dorpshuis te faciliteren
• Groenvoorziening verbeteren

Genderen
• Versnelling woningbouwopgave
• Park Veldzicht niet alleen faciliteren maar ook ondersteunen

Giessen/Rijswijk
• Versnelling woningbouwopgave
• Giessen Rijswijk Centrumplan: Meer groen op de toekomstige
woningbouw locaties
• Problematiek arbeidsmigranten duurzaam oplossen
• Lokale ondernemers stimuleren en faciliteren
• GRC ’14 volledige verlichting hoofdveld
• Resterende ruimte begraafplaats Rijswijk is te beperkt

Hank
• Behoud van milieustraat in Hank
• Zwaar verkeer (vracht- en landbouwverkeer) uit de Kerkstraat weren
• Fietsroute aansluiting vanuit Hank op bestaand fietspad
Vissershang-Werkendam
• Viaduct Kurenpolderweg aanpassen (verdiepen) zodat vrachten landbouwverkeer er
gebruik van kan maken
• Bij de reconstructie van de A27 direct het onderliggend
wegenNet aanpakken,
geluidsbeperkende maatregelen, zorgen voor een goede ontsluiting
• Restauratie Jannezandse brug incl fiets- en wandelroute
• Restauratie Hillegatse Sluis
• Nieuwbouw mogelijkheden in Hank
• Beleid Kurenpolder en jachthaven Hank

Meeuwen

• Uitbreiding “netwerk” belbus

Uitwijk/Waardhuizen

• De laatste ontbrekende schakel tussen de Andelse sluis en Almkerk
is een stukje fietspad tussen Almbos en Uitwijk. AltenaLokaal zal zich
inzetten dit deel in de komende periode te realiseren
• Snelle realisatie IJsbaan

Veen
• Recreatie en toerisme vergroten (strandje e.d.)
• Bewaken cultuurhistorische waarden
• Het dorp in positieve zin op de kaart zetten

Werkendam
• 3e Haven (in huidige havengebied)
• Aanpak alcohol/drugs ( snellere aanpak, zeker van
“laaghangend fruit”)
• Betere bereikbaarheid openbaar vervoer op zondag
• Toerisme in al zijn facetten bevorderen
• Prestatieve sport gebruiken als uithangbord voor onze gemeente
• Zwembad Werkina open houden
• Stimulering van recreatie/toerisme in de Biesbosch door lokale
ondernemers
• Ontlasting Dijkgraaf den Dekkerweg
• Openbaar vervoer door de Werkensepolder
• Duurzaam beheer en naar tevredenheid van de inwoners Vlechtwerk
• Versnelling woningbouwopgave

• Dorpshuis blijven faciliteren
• Groenvoorziening verbeteren

Nieuwendijk
• Meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren
• Parkeermogelijkheden voetbalvereniging Altena; overlast op zaterdagen
• (duurzame) huizenbouw in verschillende sectoren

Sleeuwijk
• Bereikbaarheid A27, tijdens én na verbreding A27
• Inrichting dorpscentrum na sloop oude schoolgebouwen
+ herinrichting/opknappen park Notenlaan
• Zwembad Bijtelskil open houden
• Overlast zwerfvuil bij containers voor gescheiden afval (plastic, blik, glas),
vooral bij winkelcentrum De nieuwe Es
• Realisatie atletiekbaan + verplaatsing paardensportvereniging
• Uitgaansgelegenheid tienerjeugd

Woudrichem/Oudendijk
•
•
•
•

Woudrichem als toeristische trekpleister promoten
Ruimte zoeken voor toekomstige uitbreidingen voor woningbouw
Overleg met de Klerk over verplaatsing
Parkeerproblemen in de vesting oplossen

Wijk & Aalburg
• Goede oplossing voor de basisschool Henri Dunant,
wat betreft huisvesting
• Onderbouwd plan van d´Alburcht zoals toegezegd. d´Alburcht
opknappen en het zalen en sportcentrum vergroten
• Wijkse Bol opknappen en aantrekkelijker maken
• Goed evalueren parkeren (proef) en de voorzieningen verbeteren
• Meedere verkeerssituaties verbeteren
• Parkeervoorzieningen sportaccommodaties verbeteren
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Sportbijlage
AltenaLokaal zet hoog in op Sport
In de nieuwe gemeente Altena zal AltenaLokaal hoog in
zetten op Sport. Niet als los
onderdeel, maar in de samenhang met veel meer aspecten in onze samenleving.
Sport, of het nu wedstrijdsport of recreatieve sport is,
in volle omvang op waarde
schatten en combineren met
andere prioriteiten.
Sterk door combinatie
Combineren met Gezondheid,
Fitheid, Bewegen, Ontspanning,
Welzijn, voorkomen van Zorg
zijn er een paar van. Maar ook
combineren met uitstraling.
Onze topsporten en sporters
een PR matig uithangbord laten
zijn voor Altena.
Deze combinaties zijn voor
AltenaLokaal ruim voldoende
om ook in de toekomst hierin
te investeren. Contact zoeken
en houden met verenigingen
en sporters om samen werk te
maken van deze zeer belangrijke facetten van ons leven. Sport
verbindt heel veel.

fietsen, bewegen. Een betere
conditie is ook beter voor je
concentratie en je weerstandsvermogen. Samen realistisch
haalbaarheid bekijken en glas
half vol zien. De spreekwoordelijke bal (en geld) moet rollen!

Accommodaties
Dit betekent voor AltenaLokaal
ook blijven kijken naar accommodaties en faciliteiten. Ook
weer niet als onderdeel op zich
maar meer in de combinaties
blijven zoeken. Denk hierbij aan
onze zwembaden. Die willen
we zo lang als het gaat open
houden. Als recreatieve accommodatie op zich, maar ook in
de combinatie met Veiligheid

(zwemles) en Gezondheidszorg
(meer bewegen voor jong en
oud). AltenaLokaal wil rond
die accommodaties, waar bv
ook de sporthallen en kleinere
sportzalen onder vallen, blijven
zoeken naar toekomst. Een
gezonde exploitatie hoort hierbij, waarbij we cirkels moeten
doorbreken, buiten de lijntjes
moeten durven kleuren. Het
gaat immers hier ook over onze

Ruimte voor bewegen

Dat bewegen, sporten, gezond
is hoeft geen betoog. Het is zo.
Individueel of in groepsverband,
door jong en oud, vergroot de
weerstand, versterkt sociale
samenhang en is gewoon goed
voor lichaam en geest. Maar
of mensen meer bewegen, of
sporten is hun eigen keuze.
AltenaLokaal vindt het wel een
taak van de gemeente om sport
en bewegen mogelijk te maken en een actieve en gezonde
leefstijl te stimuleren. Daarom

willen we dat er voldoende
sport- en beweegfaciliteiten
zijn op loop- en fietsafstand
van waar mensen wonen. Maar
ook de omgeving van mensen
moet uitdagen om te bewegen
en zo vitaal te blijven. Denk aan
schoolpleinen, natuurlijke speeltuinen met ruimte om te ravotten en ontmoetingsplaatsen die
uitnodigen om te bewegen. De
“Beweegtuin” in Sleeuwijk is
daar goed voorbeeld van.

Sporten en bewegen moet
actiever gestimuleerd worden,
met name voor inwoners van
Altena die niet gemakkelijk in
contact komen met sport. Dit
kan onder andere gebeuren
door (nog) meer gebruik te
maken van BART, onze (sport)
coördinatoren. Zij zitten in de
keten van de gemeente waar
namen en rugnummers bekend
zijn van mensen die het moeilijk
hebben, meer zouden kunnen
en moeten bewegen, etc. AltenaLokaal wil ook dat buitenruimtes in alle kernen meer gebruikt gaan worden, eventueel
aangepast gaan worden, zodat
het uitnodigt te bewegen.
De steeds groter wordende
groep ouderen die langer thuis
blijft wonen vraagt ook om
aandacht. We willen daarom
inzetten op programma’s als
(meer) bewegen voor ouderen
om ouderen niet alleen actief te
houden, maar ook om mogelijk
sluimerende eenzaamheid tegen te gaan.

gezondheid. Veiligheid in relatie
tot veilige aan- en afvoerwegen, betere parkeergelegenheid
hoort hier bij. AltenaLokaal
weet dat bij elke accommodatie geld vroeg of laat een rol
speelt. AltenaLokaal wil hier
fors op investeren.
Sport is voor AltenaLokaal ook
Duurzaamheid. Fit zijn betekent
betere conditie. Bij een betere
conditie ga je eerder lopen,

Subsidie, ondersteuning
Kunstgras, speerpunt van
AltenaLokaal in deze “regeerperiode” was groot voorbeeld
van investeren, maar er is meer.
Wanneer je het over geld hebt,
heb je het ook over subsidie of
eigenlijk ondersteuning. AltenaLokaal wil subsidiebeleid samen
beter opzetten, voorwaarden
met elkaar bepalen en aan verbinden. Ook hier combinaties
vinden die kunnen “winnen”.
Met bestaande sporten en nieuwe zich aandienende sporten.
Sport, gezondheid, accommodaties, duurzaamheid, onze
toekomst. Wanneer je die samenhang wilt zien, kan er heel
veel met elkaar worden bereikt.
’s-Lands beste voetballer riep
het al lang geleden; “Je ziet het
pas als je het door hebt”!

AltenaLokaal zet in
op Sportgala

Gelet op al die kwaliteiten
die we “in huis” hebben. We
noemden er eerder al enkelen, maar wat te denken
van NK beachsoccerteam uit
Sleeuwijk, diverse zwemmers
die op nationaal en internationaal niveau acteren,
kampioenen in diverse takken van de atletieksporten,
zeilers, (Nederlands of zelfs
Europees) kampioenen in
auto en motorsport, tafeltennis, softbal, wielrennen

en mountainbiken, de
paardensport, ja zelfs een
wereldkampioen vissen, dan
kan het niet anders dan dat
AltenaLokaal inzet op een
groot Sportgala. We kenden
het gala in Werkendam, nu
Woudrichem, maar natuurlijk ook het gala van Jetty
Duister (Powerhouse SportAward). Daar moet een mooie
combinatie/fusie van te
maken zijn waarin we onze
kampioenen kunnen eren.
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Sportbijlage
Aanleg Atletiekaccommodatie is Win Win Win
Als het aan AltenaLokaal ligt
wordt 2019 het jaar waarin
eindelijk de aanleg van de langverwachte atletiekbaan een feit
is. De eerste spade moet nu
echt in de grond en de baan
moet er snel komen. Een win
situatie voor velen. De Altena
Road Runners kunnen dan een
nieuwe dimensie aan hun naam
toevoegen. Een lang gekoesterde wens gaat dan in vervulling. De club krijgt de kans
te groeien, ja zelfs explosief in
ledenaantal stijgen en vooral
kinderen kunnen veel veiliger
en nog gevarieerder hun sport
beoefenen. Over de aanleg zijn,
zoals eigenlijk met elk onderwerp wel, voors en tegens. Die
zijn inmiddels goed afgewogen.
Niets staat ons in de weg om
door te pakken en de gemeente
Altena een prachtige atletiekaccommodatie te laten hebben.
Ook “de moeder der sporten”
hoort in onze gemeente.
PSV De Roef
Daarvoor is het belangrijk dat
Paardensport Vereniging De
Nieuwe Roef definitief over-

gaat naar het “terrein van de
Rover”. Ook een win situatie
op meerdere vlakken. Het
bedoelde terrein is al van de
gemeente en krijgt een betere
bestemming, de atletiekbaan
kan in zijn geheel opschuiven
achter het Altena College,
bewoners hebben er dan helemaal geen hinder meer van, de
ontsluitingswegen van en naar
de school kunnen worden ver-

beterd, de paardensportvereniging kan ook hun plannen voor
uitbreiding en samengaan met
andere verenigingen verder uit
gaan werken. In aanvang stond
deze vereniging niet te “trappelen” om hun zelf opgebouwde
locatie te verlaten, maar al snel
werd duidelijk dat een win situatie belangrijker was dan het
sentiment. Voorwaarde is dat
de Paardensportvereniging er bij

Sport is voor iedereen!

de verhuizing zeker niet aan te
kort mag komen.
Altena College nog gezonder
Het Altena College noemden
we al. 1300 leerlingen die zonder al te veel logistieke sores
naar de buitensportles kunnen.
De baan ligt immers direct achter hun school waardoor reistijd
en verplaatsingen naar vv Sleeuwijk wegvallen. Leerlingen kun-

Prestatieve Sport uithangbord
voor Altena
Marianne Vos, onze eredivisie
Beach volleybalsters, Kozakken
Boys, Achilles Veen, Transito
zaalvoetbal, Voltena Volleybal,
Virtus Basketbal, Footvolleyballers, zijn zonder meer iconen
uit onze regio. Zonder anderen
te kort te willen doen is dit een

Het maakt niet uit of je rechts of
linkshandig bent, met je linker
of je rechtervoet schiet, hard en
snel loopt of lang en ver, fietst,
zwemt. Sporten is gezond en
goed voor iedereen. Sporten kan
ook wanneer je een beperking
hebt. Het G-Team van Sparta
30 uit Andel is daar een goed

voorbeeld van. Al jaren trainen
en spelen zij de pannen van het
dak. Met ook alles er op en er
aan. Winnen en verliezen hoort
erbij, maar plezier is de grootste
factor.
Wat hadden zij een plezier dat
ze het sterke team van Altena-

Lokaal al 2 keer op rij in een
sportieve wedstrijd hebben verslagen. De combinatie ook met
de opbrengst van de wedstrijd
voor een goed doel te schenken is weer een voorbeeld van
win win. Sport brengt samen,
combineert en is van en voor
iedereen!

nen ruim gebruik maken van
deze atletiekbaan. Wat een win
situatie voor sport, bewegen,
fitheid, gezondheid! AltenaLokaal is er ook zeker van dat
uit deze leerlingen ook nieuwe
leden komen voor de Altena
Road Runners. Wat een prachtige combinatie voor onze nieuwe gemeente! AltenaLokaal
kan niet wachten om het voorwerk dat samen al is gedaan tot
een goed einde te brengen, We
kijken reikhalzend uit naar het
eerste startschot op de baan, de
eerste stappen van de paarden
in hun nieuwe bakken en de
eerste grote evenementen op
deze unieke locatie! Ja, dat kost
geld, maar dat heeft AltenaLokaal er graag voor over.

opsomming van enkele ambassadeurs van onze regio waar
AltenaLokaal trots op is.
AltenaLokaal zoekt naar de
mogelijkheden samen werk te
maken van hoe we hen onze
regio kunnen laten promoten.

UW STEMT TOCH OOK?

AltenaLokaal
SAMEN MAKEN
WE ER WERK VAN
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Duurzame arbeidsmarkt
Als we naar de toekomst van de
arbeidsmarkt kijken dan zien we
dat er in de regio in de komende
jaren sprake is van een flinke
vervangingsvraag, o.a. door de
vergrijzing. Tegelijkertijd zien
we dat er sprake is van een mismatch: mensen die momenteel
werkloos zijn en graag weer aan
het werk willen maar de benodigde kennis en competenties
missen. Een leven lang leren is
essentieel voor kansen op de
arbeidsmarkt. We zetten dan
ook sterk in op omscholing en
doorleren.
AltenaLokaal wil investeren in
deze mensen door werkervaringstrajecten, gerichte training
en scholing zodat zij weer mee
kunnen doen en de komende
tekorten op de arbeidsmarkt
kunnen opvangen. We hebben 4
grote pijlers waar we op “rusten”
en die moeten we onderhouden
en verbeteren. Wat goed is moet
beter worden. Daarin wil AltenaLokaal graag investeren.
De maritieme sector is in ons
gebied, met name aan de noordkant, sterk vanwege de unieke
ligging aan het water, dichtbij
de Drechtsteden. De sector is
belangrijk voor onze werkgelegenheid en het innovatieve
vermogen. De sector vraagt om
specifieke technische arbeid;

AltenaLokaal zet in op meer
aandacht voor duurzaamheid.
Een duurzame omgeving is een
gezonde omgeving en dat is
voor iedereen aantrekkelijk.
Zowel onze eigen inwoners en
ondernemers als onze bezoekers
moeten zich samen met ons
inzetten om dit grote goed te
koesteren en te verbeteren.
Een ieder moet zich goed kunnen verplaatsen binnen Altena.

chanisatie– en loonwerkbedrijven
vormen samen met de primaire
agrarische sector een groot en
sterk agrofoodcluster.
Met name rondom de sectoren
Maritiem en Agrofood zien we
onze sterke handelsgeest met
veel distributie, logistieke en innovatieve bedrijven. AltenaLokaal
wil hier ook uitbouwen waar
mogelijk.

Haven Werkendam
het aanbod van gekwalificeerd
personeel is een opgave voor de
toekomst.
Verder is de aanleg van een 3e
haven in Werkendam belangrijk
om in de top van Nederland op
het gebied van binnenhavens
te blijven. De agrarische sector
is bijzonder sterk in ons gebied.
Het oosten wordt gekenmerkt
door de melkveehouderij sector,
het westen van Altena kent een
bloeiende akkerbouwsector.
Naast de melkveehouderij en
akkerbouw zijn ook fruitteelt,
pluimvee, sierteelt en tuinbouw
goed vertegenwoordigd. Een
groot scala aan agrofood, me-

Omloop Uppel

lijkheid brengen we in kaart
welke opties in welke volgorde
opgepakt en uitgevoerd worden.
Daar waar mogelijk proberen we
een aantal projecten tegelijk in
gang te zetten.
Meer gebruik maken van duurzame energie is voor AltenaLokaal geen vraag maar een vast
gegeven, maar tegelijk ook een

Een goed en duurzaam wegennet is een randvoorwaarde
hiervoor. Ook onze fietsnet zal
verder uitgebreid en verbeterd
moeten worden. Dit moet leiden tot een verdere verbetering
van de veiligheid en ook voor
toeristen wordt Altena hierdoor
aantrekkelijker.
Wij starten met het opstellen
van een duurzaamheidplan dat
samen met onze streekgenoten
wordt ontworpen. In gezamen-

1.
2.
3.
4.
5.

Een sector in opkomst is de
recreatieve sector, vanwege de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van onder meer
De Biesbosch en vestingstad
Woudrichem, maar denk ook aan
de prachtige landschappen met
wandel- en fietsroutes. Behoud
en openbare toegankelijkheid van
ons monumentaal erfgoed is van
belang voor ons historisch besef,
onze identiteit en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.
De logistieke tak, vertegenwoodigd op grotere en kleinere bedrijventerreinen, is een
andere pijler waar Altena op
rust. Ook hier is gekwalificeerd
personeel een aandachtspunt.
Betere aan- en afvoerwegen
zijm hier prioriteit.
AltenaLokaal koestert ook deze
sector en wil samen met de ondernemers onderzoeken waar
nog meer mogelijkheden/verbeteringen te vinden zijn.

opdracht. Ook willen we in
kaart brengen hoe wij zelf meer
duurzame energie kunnen opwekken. Het lijkt makkelijk om
een keuze te maken voor een
alternatieve soort van energieopwekking, maar het is raadzaam
om de inwoners nadrukkelijk bij
de keuzes te betrekken. In het
plan komen zaken aan de orde
zoals bijvoorbeeld:

Zonne-energie
Windenergie
Biomassa als energiebron
Waterkracht als energiebron
Drastisch vermindering van gasgebruik

6. Klimaatadaptatie
7. Op naar afvalloze samenleving
8. Energieneutrale nieuwbouw
9. Ondersteuning bij verduurzamen
bestaande bouw
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AltenaLokaal en ZORG
Demografische realiteit
Onze gemeente vergrijst ook.
De levensverwachting neemt toe
en daarmee ook de gemiddelde
leeftijd. Differentiatie onder de
oudere generaties t.a.v. wensen,
op basis van inkomen, leefstijl en
woonvoorkeuren dwingen ons
tot een proactief beleid. Voorzieningen waar we nu tevreden
mee zijn zullen (sneller dan
voorheen) moeten worden vervangen om aan de eisen van de
inwoners tegemoet te kunnen
komen. Woon/zorgvoorzieningen moeten ruim, comfortabel
en centraal gesitueerd zijn. De
huidige ouderen, maar zeker de
toekomstige ouderen, maken
hun eigen keuzes! Jongere generaties zullen een belangrijke
rol moeten vervullen in de realisatie van het participatie beleid.
‘’Mee doen en mogelijk maken’’
is het motto! In een nieuwe
regionale woonvisie voor Altena
ligt dan ook voor alle betrokken
partijen een forse uitdaging voor
de komende periode!
Woningvoorraad toekomst
bestendig maken
Dit is nodig voor ouderen maar
zeker ook voor de jongere generaties. Er is meer behoefte aan

maatschappelijke betrokkenheid
in deze is het uitgangspunt
dat professionele zorg slechts
aanvullend is op zelfzorg. Eerst
moet er dus een appèl worden
gedaan op het sociale systeem
rondom een individu. Op zich
een prima uitgangspunt maar
dan moeten we ook als lokale
overheid dit wel stimuleren en
faciliteren. Een tijdelijke mantelzorg woning moet dan ook
zonder onnodige procedurele
belemmeringen snel gerealiseerd
kunnen worden.

kleinere wooneenheden door de
toename van de 1 en 2 persoonshuishoudens. Voor de ouderen
moeten in de eigen kernen meer
woningen beschikbaar zijn die
‘’levensloopbestendig’’ zijn. Dit
kan onnodige verhuizing voorkomen en maakt continuïteit
van thuiszorg en mantelzorg gemakkelijker. We maken hierover
prestatieafspraken met projectontwikkelaars en de wooncorporaties.

Regionaal vervoersplan
Mobiliteit is één van de belangrijkste voorwaarden voor het
zelfstandig kunnen blijven functioneren binnen de samenleving.
Zonder mobiliteit is eigen regie
en autonomie een stuk lastiger.
De praktijk heeft in andere vergelijkbare regio’s bewezen dat
goed bereikbaar en op maat
gesneden openbaar vervoer ook
mogelijk is in een plattelandsgemeente als Altena. Dit vereist

Regionale wegen

echter wel de bereidheid om
innovatief (b.v. regionale vervoersapp waar vraag en aanbod
worden samen gebracht) te
denken en vooral ook samenwerking tussen de lokale overheid, welzijnsorganisaties, ouderenzorg/thuiszorg organisaties
en inwoners.
Mantelzorg
Eén van de pijlers onder de gewenste structuur van zorg en

Jongerenraad
in Altena
Going4oneAltena. Jonge inwoners van
Altena maken deel uit van deze niet
weg te denken, o zo belangrijke, net
opgerichte “club”. Vanuit een icoonproject van het fusietraject doorgegroeid
naar een groep die namens de jeugd
van Altena mee wil denken over en
zich inzetten voor het wel en wee van
ons gebied. Wat een geweldig initiatief
en hoe belangrijk is dit!!! Rechtstreeks
uit de samenleving horen wat er speelt
onder onze jongeren. Dat past zo in de
nieuwe tijd die we tegemoet gaan. Past
ook zo waar AltenaLokaal voor staat,
samen werk maken van deze gemeente.

Op onze regionale wegen N322 (Zaltbommel-Nieuwendijk), N283 (Wijk en
Aalburg-Hank), maar ook Dijkgraaf
den Dekkerweg (Werkendam-A27),
wordt het steeds drukker.
Natuurlijk komt aanpassing A27 eraan,
maar we moeten nu al vooruitden-

ken hoe hier zo goed mogelijk mee
om te gaan; sluipverkeer tegengaan,
etc. Denk ook aan het zware verkeer
dat nog altijd over Rijksstraatweg in
Sleeuwijk rijdt en door de Kerkstraat
in Hank, het sluipverkeer in Giessen/
Rijswijk. Ook hier moet verandering in
komen!

Armoedebeleid
Zeker de laatste jaren komen
meer mensen in de financiële
problemen. Dit heeft een enorme impact, vooral ook op gezinnen met kinderen. Wij vinden
een goed inzicht in de diverse
doelgroepen (juiste informatie)
van groot belang voor een effectieve en vooral rechtvaardige
verdeling van de beschikbare
budgetten. Speerpunt voor AltenaLokaal is het ‘’mee blijven
doen’’. Dit vertaalt zich vooral in
het ondersteunen van inwoners
en vooral ook hun kinderen, in
belangrijke sociale activiteiten
zoals sport, onderwijs, en welzijnsactiviteiten.

Op basis van de juiste informatie voor
dit deel van onze samenleving de juiste
beslissingen nemen. Naar ze luisteren,
ze de kans geven zich verder te ontwikkelen, op pad sturen informatie op
te halen, mee laten denken, mee laten
praten, mee laten beslissen. Zij weten
veel beter dan wij wat hun leeftijdgenoten bezighoudt en waar behoefte aan
is. Die combinatie moet de toekomst
zijn en hen het gevoel geven dat wat ze

zeggen en doen er ook toe doet. Niet
alles kan gelijk gerealiseerd worden,
maar veel wel. Dat moeten we doen
en daar wil AltenaLokaal met hen voor
gaan. Aanspreekbaar zijn, bereikbaar
zijn, behulpzaam zijn. Samen werk maken van onze toekomst. De eerste zaken zijn al sterk onder de aandacht.
Drugs en Alcohol problematiek onder
jeugd, maar ook veiligheid. In dit geval
de verlichting op fietspaden. Er is een
opsomming gemaakt van knelpunten
zoals zij dat beleven. Dat is toch geweldig. Zo hoort het en zo moeten wij het
uit laten voeren. Punt!
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Toerisme
Een zeer belangrijk item voor AltenaLokaal. We hebben veel toeristische trekpleisters. Denk daarbij aan ons mooie platteland,
met prachtige routes. De Hollandse Waterlinie bezienswaardigheden, de Biesbosch/Noordwaard, onze enige stad met
werkelijk schitterende vesting
en oude haven Woudrichem,
het Kasteel in Dussen, denk aan
de Wijkse Bol en nog veel meer
individuele specialiteiten. Er is
zoveel om trots op te zijn. Dat
willen we laten zien. Toerisme
heeft daarom een hoge prioriteit
bij AltenaLokaal. Toerisme is niet
los te zien van alles wat daarbij
hoort. De mogelijkheid tot ondernemen, de bereikbaarheid
vergroten, soepeler regelgeving,
met respect voor de plaatselijke
cultuur waarin zondagsrust ook
een belangrijk element is. Hierin
moet een goede mix gevonden
worden.

waardigheden in onze (veel
aangeprezen) regio. Nog meer
opnemen van ons gebied in
landelijk aangeboden wandel,
fiets, auto, vaarroutes. Dan ook
zorgen voor goede faciliteiten.
Uitnodigend willen zijn. Vooral
plaatselijke ondernemers de
kans geven mee te denken, mee
te ontwikkelen.

Initiatieven voor verdere promotie van ons gebied moeten we
gemeentelijk stimuleren, waar

mogelijk ondersteunen, ook
weer cirkels durven doorbreken. Denk aan een initiatief om

cruiseschepen in Werkendam
aan te laten meren. Vandaaruit
starten busreizen naar beziens-

AltenaLokaal wil op dit onderdeel meer out of the box
denken en doen. Meer kijken
wat wel kan in plaats van wat
niet kan. Voorbeeld is ook B&B
in ons buitengebied stimuleren. Kleinschalige toeristische
verblijfsaccommodaties in vrijkomende agrarische bedrijven
mogelijk maken. Regelgeving
is natuurlijk belangrijk, maar
ook hier meedenken en durven
buiten de lijntjes te kleuren is
waar AltenaLokaal voor te vinden is.

Onderwijsgebouwen

Brede School Giessen
Natuurlijk hoort bij goed onderwijs dat de onderwijsgebouwen
uitnodigend zijn, van een goede
en duurzame kwaliteit en flexibel in te delen zijn om altijd in
te kunnen spelen op ontwikkelingen in de (nabije) toekomst.
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van
scholen. In het recente verleden

CBS de Verrekijker Waardhuizen
hebben de oude gemeenten er
al voor gezorgd dat er in verschillende kernen van Altena
oude gebouwen zijn vervangen
door hedentijdse gebouwen.
Periodiek maakt de gemeente
afspraken met het onderwijs
over de (onderhouds)staat van
de gebouwen. Hierbij richten
we ons de komende periode

met name op die schoolgebouwen die verouderd zijn en niet
meer voldoen aan de eisen van
het onderwijs anno 2018.
Scholen moeten open
blijven!
De scholen in sommige kleine
kernen zijn de laatste jaren
soms bedreigd door dalende

leerlingenaantallen. Wat AltenaLokaal betreft zullen er
in de toekomst geen scholen
sluiten! Juist in kleine kernen
is de basisschool zoveel meer
dan een plaats waar onderwijs
wordt gegeven. In een kleine
kern is het essentieel dat een
basisschool blijft bestaan. Het
vergroot de leefbaarheid in zo´n

plaats. Een aantal jaren terug
was er sprake van sterk tekortschietend (financieel) beleid van
de stichting voor het openbaar
onder-wijs in het land van Altena. AltenaLokaal zal (ondanks
dat de politiek op afstand staat)
er scherp op toezien dat de
kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

LIJST 1

✔
Kieslijst
1. Philip den Haan
2. René Hoegee
3. Shah Sheikkariem
4. John Bakker
5. Jasper Berm
6. Henri Boevé
7. Otto de Peuter
8. Jenneke Komejan – Rochat
9. Sandra den Haan – Paans
10. Leendert-Jan van de Koppel
11. Jos Hak
12. Hetty Schelle – van Tilborg
13. Jori Colijn

Werkendam
Giessen
Babyloniënbroek
Sleeuwijk
Hank
Uitwijk
Almkerk
Babyloniënboek
Werkendam
Sleeuwijk
Genderen
Dussen
Waardhuizen

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Corné van den Herik
Elsbeth van Beek – van der Pol
Alice van der Schee
Lenard Huijzer
Tonnie Scherff – van den Bogaard
Sjors Schelle
Robin van Wijk
Gerard van Eijndhoven
Peter Ribbers
Sjaak van Noorloos
Chris Spuijbroek
Ad Bakkers
Hetty van der Stelt – Lievaart
Arie Vink

Eethen
Sleeuwijk
Almkerk
Sleeuwijk
Wijk & Aalburg
Dussen
Genderen
Meeuwen
Dussen
Woudrichem
Drongelen
Hank
Rijswijk
Wijk & Aalburg

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Henk Bouman
Gerrit Timmer
Cees Schalken
Frans Sterrenburg
Hans Uithoven
Thijs Meulenberg
Marco van der Stelt
Janus Lankhaar
Fred Langeweg
Piet Weterings
Wout Oprel
Ton Cornet
Jacco Bouman
Bas de Peuter

Sleeuwijk
Almkerk
Dussen
Andel
Babyloniënbroek
Werkendam
Almkerk
Babyloniënbroek
Sleeuwijk
Dussen
Sleeuwijk
Werkendam
Sleeuwijk
Almkerk

SAMEN MAKEN WIJ ER WERK VAN

