
Verkiezingsprogramma 2019-2021

Kerngezond!
Altena



Altena Kerngezond! CDA ALTENA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019-2021

2 3

Verkiezingsprogramma 2019-2021

Altena 
Kerngezond!

- zien wij naar elkaar om;
- staat de menselijke maat centraal en is WIJ belangrijker dan ik;
- hebben we eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan;
-  tonen wij respect voor onze waarden en ons cultureel, religieus en historisch  

erfgoed;
- staat de overheid ten dienste van mensen en niet andersom;
- wordt ruimte gegeven aan maatschappelijk initiatief;
-  erkennen we de vormende en bindende waarde van kerkelijke en culturele  

verbanden en (sport-)verenigingen;
- streven we naar een energieneutraal eiland waar kringlopen sluitend zijn;
- hebben we de ambitie duurzaam en gezond te produceren én te consumeren;
- worden ondernemerschap en handelsgeest gewaardeerd en ruimte geboden;
- geven we ons gebied minstens zo goed door aan onze kinderen en kleinkinderen.

Met deze ambities willen we samen met u/jou  
bouwen aan een mooi, gezellig, gezond, veilig,  
sociaal en duurzaam Altena.

In Altena:
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Het CDA Altena richt zich niet op één doelgroep of thema,  
maar is een brede volkspartij met een lokaal hart. 

Het CDA heeft ook een sterk netwerk in provincie, Den Haag  
en Europa en zet dat maximaal in voor Altena.

Wij stellen een zorgvuldige afweging van belangen voorop. 
En wij laten ons inspireren door de Christelijke waarden, 
die nog steeds actueel zijn.

Het CDA zoekt naar nieuwe vormen van samenwerking en  
bestuur, die passen bij een nieuwe tijd, maar die altijd mensen 
centraal stelt. 

Wij gaan voor een overheid die vertrouwen uitstraalt,  
daarnaar handelt en denkt in kansen; toekomstgericht!

1. Elk dorp telt in een veilig Altena
2. Gezondheid en zorg in Altena
3. Sport en beweging in Altena
4. Wonen in Altena
5. Duurzame energie in Altena
6. Landbouw, natuur en toerisme in Altena
7. Senioren en zorg in Altena
8. Jongeren en onderwijs in Altena
9. Cultuur, kunst en media in Altena
10. Bedrijvigheid en ondernemen in Altena
11. Bereikbaarheid van Altena
12. Het verenigingsleven in Altena
13. Service en dienstverlening in Altena
14. Het huishoudboekje van Altena op orde

CDA, lokaal geworteld in Altena! Inhoud:
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Elk dorp telt in een veilig Altena
In de nieuwe gemeente Altena staat niet de gemeente, maar  
uw/jouw dorp centraal. Altena telt 21 dorpen met elk zijn  
eigen identiteit, kwaliteit en sfeer. Die eigenheid wil het CDA  
respecteren, koesteren en versterken. Elk dorp is wat ons  
betreft uniek en krijgt gelijke aandacht.
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Het dorp moet een veilige plek zijn. Zaken die daarvoor een bedreiging vormen,  
zoals criminaliteit, alcohol- en drugsoverlast, hufterig-gedrag, fraude, etc. ondermij-
nen onze samenleving. Daar past maar één antwoord op: doelgericht aanpakken! 
Maar samen voorkomen dat dit nodig is, is nog beter.

Dorpspanels/-raden en raden van advies kunnen een middel zijn om ingrijpende  
gemeentelijke voornemens vooraf te toetsen op draagvlak. Ook een digitaal forum 
kan inzicht geven. Het CDA staat open voor nieuwe manieren om de betrokkenheid 
van inwoners te versterken. Maar wel als middel, het moet geen doel op zichzelf 
zijn en zeker niet leiden tot een extra laag en bureaucratie.

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal  
benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die  
zich minder laten horen, te bereiken. Bijvoorbeeld door inzet van een spiegelgroep  
(willekeurig geselecteerde inwoners worden uitgenodigd mee te denken/doen).  
Dorpen/inwoners krijgen een recht om uit te dagen (‘Right to Challenge’). Dit wil  
zeggen dat als iets beter, goedkoper en/of sneller kan, dan de gemeente het kan,  
het CDA hiervoor ruimte wil maken.  

Het dorp is de plek waar mensen de meeste tijd doorbrengen, hun feesten vieren en 
zorgen delen. Het is ook de plek waar ze tegen dagelijkse ergernissen aanlopen,  
zoals slecht onderhoud van wegen en groen. Daarom moet elk dorp op orde zijn: 
fraaie dorpen én tevreden inwoners. Daar gaan wij voor.

1. Elk dorp telt in een veilig Altena

‘Wij willen de denkkracht, 
daadkracht en betrokken-
heid van inwoners maxi-

maal benutten. Daarbij zoeken we  
nadrukkelijk naar mogelijkheden  
om inwoners, die zich minder laten  
horen, te bereiken.’
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Het CDA is vóór:
- generatiebestendig, vraaggericht én duurzaam bouwen
- actief en zichtbaar inzetten van de wijkagenten en toezichthouders
-  toekomstbestendige riolering en waterberging, zodat wateroverlast voorkomen 

wordt
- buurtpreventie, WhatsApp groepen en cameratoezicht
- zelfbeheer van groen en aanleg pluktuinen in overleg met inwoners
-  een experiment met centrale plekken in het dorp voor ophalen/afleveren van  

postpakketten 
- opleiden van vrijwillige politie voor Altena
- recreatieve wandel- en fietspaden in en om het dorp

Het CDA is tegen:
- een welstandscommissie
-  dorpendiscriminatie: elk dorp moet ruimte krijgen voor woningbouw naar eigen 

behoefte

Het CDA vindt het belangrijk dat in elk dorp:
-  een prettige, veilige leefomgeving is met meer én zichtbare wijkagenten en  

toezichthouders;
- woningen gebouwd worden voor jong én ouder (naar daadwerkelijke behoefte);
- een flexibele woonzorgvoorziening is;
- een voorziening is voor ontmoeting;
- sprake is van snel internet en een goede mobiele bereikbaarheid;
-  de kwaliteit van het groenbeheer (niveau A binnen het dorp) en wegonderhoud  

op orde is; 
- een Doe-budget komt voor inwonersinitiatieven, die de leefbaarheid vergroten;
-  gebruikers van rollators, kinderwagens of rolstoelen zich obstakelvrij kunnen  

bewegen; 
- voldoende groen aanwezig is en speelplekken zijn voor de jeugd;
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Gezondheid en zorg in Altena
Gezondheid is een geschenk en een groot goed waar een mens maar 
ten dele invloed op heeft. Opleiding en kennis, gebruik van gezonde 
voeding en voldoende beweging kan de levensverwachting en kwa-
liteit van leven positief beïnvloeden. Daarom wil het CDA duurzame 
voedselproductie en consumptie stimuleren. Overgewicht, slechte 
voeding (met name te veel suikergebruik) en verslaving wil het CDA 
tegengaan door voorlichting en voorbeeldgedrag.
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Een omgeving met voldoende toegankelijk groen draagt bij aan het welbevinden en 
de gezondheid van mensen en nodigt uit tot meer beweging en ontspanning. 

Drugs- en alcoholgebruik ondermijnen het welzijn en de gezondheid van onze  
jongeren. Drugsgebruik in Altena wil het CDA niet normaal vinden. Daarom is het 
CDA fel tegenstander van Altena als landelijke experimentgemeente voor drugs.  
Een overheid die met drugs experimenteert, ondermijnt de opvoeding van onze 
jeugd, en geeft het foute voorbeeld. Ook zijn wij tegen coffeeshops in Altena.  
Het CDA vindt een ketenaanpak alcohol, roken en drugs belangrijk, waarbij opvoe-
ders, verenigingen, onderwijs en kerk belangrijke schakels vormen en samenwerken 
aan het weerbaar maken van onze jeugd. Wij willen weerbaarheid en tegendruk 
(lees tegendrugs) organiseren.

Aanrijdtijden van politie, brandweer en ambulance moeten op orde zijn, zeker als 
elke seconde telt! De inzet van deze hulpverleners/vrijwilligers verdient respect en 
ook de gemeentelijke overheid toont die waardering. Wij willen onderzoeken of er 
meer zorg dichterbij georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld met een ziekenhuis- 
dependance of huisartsenpost. Een goede AED-dekking in Altena is ook belangrijk.

(Mantel-)zorg 
Het CDA is voorstander van uitbreiding van opvang en vervangende zorg, zodat 
mantelzorgers ontlast worden. We zetten in op Altena als dementievriendelijke  
gemeente. Ook het bestrijden van eenzaamheid zien wij als prioriteit en gezamen- 
lijke opdracht.

Samen met de zorginstellingen willen we de mogelijkheden voor dagbesteding in de 
buurt vergroten. Hierdoor kunnen ook mantelzorgers ontlast worden. 

Op WMO aanvragen wordt per direct gereageerd en indicaties gelden voor meerdere 
jaren. Wij zijn voor een ruimhartig sociaal beleid, wat nodig is, is gewoon nodig. 
Keukentafelgesprekken hebben tot doel het beste voor de aanvrager te organiseren, 
niet het voordeligste voor de aanbieder.

2. Gezondheid en zorg in Altena

‘Het CDA vindt een keten- 
aanpak alcohol, roken en drugs  
belangrijk, waarbij opvoerders,  

verenigingen, onderwijs en kerk belangrijke 
schakels vormen en samenwerken aan het 
weerbaar maken van onze jeugd’ 
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Zorg/expertise/begeleiding voor mensen met een GGZ-problematiek vraagt extra 
aandacht vanwege versnipperde aanpak en wachtlijsten. De gemeente maakt hier-
over met aanbieders goede afspraken.

Jeugdzorg dient laagdrempelig te zijn. Het gaat om een kwetsbare groep waar 
kostbare tijd niet verspild mag worden. Initiatieven om jongeren, die de weg zijn kwijt-
geraakt, weer op weg te helpen, worden actief ondersteund door meedenken, goede 
afstemming en korte lijnen.

Het CDA is vóór:
-  juiste zorg dichtbij huis, goede voorlichting over het zorgaanbod en sociale  

wijkteams 
-  een onderzoek naar vestiging van een ziekenhuisdependance/huisartsenpost in 

Altena
-  realisatie van een natuurbegraafplaats als ons bodemtype dat toelaat en vestiging 

van hospices
-  zerotolerance m.b.t. drugsgebruik, -handel en –productie en een meldpunt 

drugs(-overlast)
- een brede sociale adviesraad

Het CDA is tegen:
- overheids-experimenteren met wietteelt in Altena
- wachtlijsten en bureaucratie in de (jeugd-)zorg
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Sport en beweging in Altena
Sport en beweging bevorderen de gezondheid en  
versterken de sociale samenhang. Daarom vindt het 
CDA sport van grote waarde. Een gevarieerd pakket 
aan goede sportvoorzieningen is daarbij onmisbaar.
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Wij willen onze jeugd zo jong mogelijk in beweging krijgen. Goed voorbeeld doet 
goed volgen en daarbij kunnen ouders en sporthelden (zoals Marianne Vos, Rick 
Sonnema en de zussen Rebekka en Deborah Kadijk) een stimulerende rol vervullen. 
Ook de succesvolle inzet van sportcoaches draagt hieraan zeker bij, maar denk ook 
aan een sportstrippenkaart voor de jeugd.

In waterrijk Altena zien wij schoolzwemmen als gewenst en noodzakelijk.  
Zwembaden zien wij als basisvoorziening.

De gemeente ondersteunt sportverenigingen op basis van ledenaantal,  
draagkracht, maatschappelijke meerwaarde en het activiteitenpakket.  
De gemeente stimuleert hun functioneren via subsidies. 

Door middel van de verduurzaming van sportaccommodaties kunnen de  
energielasten verdwijnen, waardoor ruimte ontstaat voor de clubs.

Jongeren, 50-plussers en gezinnen beschouwen we als belangrijke doelgroepen 
voor sport en beweging.

3. Sport en beweging in Altena

‘Wij willen onze jeugd zo jong 
mogelijk in beweging krijgen. 
Goed voorbeeld doet goed 

volgen en daarbij kunnen ouders en 
sporthelden (zoals Marianne Vos en 
de zussen Rebekka en Deborah Kadijk) 
een stimulerende rol vervullen.’
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Het CDA is vóór:
- één sportloket voor sportverenigingen
- één zwemkaart voor alle zwembaden in Altena
- een Altena sportadviesraad
- een Sportgala Altena
- een krachtige Sportvisie in Altena die uitmondt in een Altena SportAkkoord
- een verduurzamingplan voor alle binnen- en buitensportaccommodaties
- behoud en renovatie van de (buiten-)zwembaden 
- spoedige aanleg van de atletiekbaan achter het Altenacollege
-  een onderzoek naar een multifunctionele buitensport accommodatie tussen  

Almkerk en Nieuwendijk (voetbal, tennis, hockey, korfbal etc.) en vervolgens een  
concreet plan van aanpak

- multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties 
- ondersteunen van samenwerkingen en vrijwillige fusie van sportverenigingen
-  het uitbreiden van de inzet van onze sportcoaches samen met scholen, verenigingen, 

kinderopvangorganisaties en zorginstellingen 
- uitbreiden van seniorenzwemmen in (Aqua)Altena
-  invoering sportstrippenkaart, zodat elke kind kennismaakt met de sporten uit de regio
-  realisatie van het Marianne Vos Museum ter stimulering van de wielrennerij in Altena
- in samenwerking met de turnvereniging een turnvoorziening realiseren bij d’Alburcht
- voldoende openbaar groen en speelvoorzieningen

Het CDA is tegen:
- a-sociaal gedrag op het veld en langs de lijn (samen met clubs actief tegengaan)
- gedwongen fusies van (sport-)verenigingen
- leegstand én verloedering van accommodaties
- OZB-heffing op sportaccommodaties (tenzij ze commercieel zijn) 
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Wonen in Altena
Het vinden van een betaalbare en passende woning is 
ook in Altena een knelpunt. Daarom vindt het CDA dat 
er een Deltaplan Wonen moeten komen.
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Het vinden van een betaalbare en passende woning is ook in Altena een knelpunt. 
Daarom vindt het CDA dat er een Deltaplan voor wonen in Altena moet komen. 
Waarom? 

-  Omdat jongeren die in hun dorp willen blijven wonen, niet aan bod komen en nood-
gedwongen elders hun heil zoeken. Kennis en kunde verdwijnt hierdoor uit  
de streek, terwijl die hard nodig zijn.

-  Omdat senioren zich klem voelen zitten. Velen blijven noodgedwongen in een  
te groot huis wonen, omdat er voor hen geen passend alternatief is of verhuizen  
naar een ander dorp waar ze niet geworteld zijn. Wij zien een gebrek aan  
(huur-)woningen met een klein tuintje voor senioren en jongeren. 

-  Omdat er onvoldoende huisvesting is voor mensen in de knel.
-  Omdat de leefbaarheid van de dorpen mede bepaald wordt door een even- 

wichtige leeftijdsopbouw van de inwoners. Daarom is bouwen naar behoefte in  
elk dorp zo belangrijk.

Het CDA wil periodiek én onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijke woning-
behoefte per dorp, zodat er beter én meer gebouwd kan worden naar de werkelijke 
behoefte. Ook willen we ons inzetten voor ruime plancapaciteit, zodat er meer  
gelijkmatig en evenwichtig kan worden gebouwd in plaats van schoksgewijs.  
Met de woningcorporaties worden hierover sluitende afspraken gemaakt.

Altena is een open gebied met goede voorzieningen en ligt bovendien heel centraal. 
Hierdoor is het aantrekkelijk wonen in Altena. Dit moet zo blijven wat het CDA 
betreft.
 
Het CDA is voorstander van de vorming van één woningcorporatie in Altena.  
Hierdoor kan een aantal vraagstukken, zoals bouwen voor doelgroepen en  
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad met kracht worden opgepakt. 

Elke nieuw te bouwen woning in Altena wordt gasloos opgeleverd, is minstens  
energieneutraal en loost geen regenwater meer op het riool.

Woningbouwprojecten worden in samenspraak en met inspraak van het dorp  
ontwikkeld. 

4. Wonen in Altena

‘Het CDA wil periodiek én  
onafhankelijk onderzoek naar 
de daadwerkelijke woning- 

behoefte per dorp, zodat er beter én  
meer gebouwd kan worden naar de  
werkelijke behoefte. Ook willen we ons  
inzetten voor ruime plancapaciteit,  
zodat er meer gelijkmatig en even- 
wichtig kan worden gebouwd in plaats 
van schoksgewijs.’
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Waar in het buitengebied of in de lintbebouwing sprake is van leegkomende  
agrarische bestemmingen, wil het CDA kijken naar alternatieve invullingen van  
deze plekken. Bijvoorbeeld gemengde woningbouw of andere bedrijvigheid. 

Ook willen we onze ogen niet sluiten voor de toenemende uitdagingen bij het  
huisvesten van arbeidsmigranten (zie hierover hoofdstuk 9). Door huisvesting van 
arbeidsmigranten in de dorpen, komt de woningmarkt nog meer onder druk te staan. 
Dat vindt het CDA ongewenst.

Voor wat betreft opvang van vluchtelingen (AZC discussie) vinden wij dat huisvesting 
altijd in relatie moet staan tot maat en schaal van de kern.

Het CDA is vóór:
-  realiseren van voldoende (huur-)woningen die betaalbaar zijn voor jongeren  

en/of senioren
- versimpelen van vergunningaanvragen 
- woonhofjes waar jong én oud samen wonen
- het op niveau houden/brengen van het aantal sociale huurwoningen
- flexibele woonzorgvoorzieningen
- tijdelijke woonruimte voor mensen in de knel
-  ruimte voor experimentele bouw, zoals bijvoorbeeld tiny houses en  

mantelzorgwoningen
- geen drie afzonderlijke maar één sterke woningcorporatie
-  het ruimhartig toestaan van alternatieve woonvormen (kangoeroe-woningen,  

tiny houses, etc.).
-  het met werkgevers uit Altena zoeken naar menswaardige én verspreide huisvesting 

voor groepen arbeidsmigranten die in Altena aan de slag zijn (bij voorkeur buiten de 
dorpen)

Het CDA is tegen:
- het volbouwen van groene zones in de dorpen
- commercieel verhuren van woningen aan arbeidsmigranten in de dorpen



Altena Kerngezond! CDA ALTENA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019-2021

30 31

Duurzame energie in Altena
Eén van de grootste uitdagingen waar Altena voor staat, is  
verduurzaming van het gebied. Altena is geografisch gezien 
een eiland waar inwoners en ondernemers graag hun eigen 
boontjes doppen. Vanuit dat karakter wil het CDA gaan voor 
een energieneutraal eiland.  Voorzien in de eigen energie- 
behoefte en minder afhankelijk zijn van anderen. We willen 
geen onbetaalde rekening nalaten aan onze kinderen en  
kleinkinderen en doen het met respect voor ons landschap.
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Energieneutraliteit gaat niet alleen om duurzame opwekking van energie, maar  
juist ook om maximale inzet op energiebesparing en slimme koppeling van  
energiestromen. Wat niet verbruikt wordt, hoeft namelijk ook niet te worden  
opgewekt. Wij zetten daarom maximaal in op isolatie van de woningen.  
Om mensen te verleiden tot het verduurzamen van hun huis is goede voorlichting 
wezenlijk. Onder meer over subsidies en leningen, betrouwbare partners. Veel  
mensen zien door de bomen het bos niet meer. Bovendien zijn er cowboys op  
de markt, die snel geld verdienen belangrijker vinden dan duurzaamheid. 

In Altena is kennis, kunde, creativiteit en ondernemerschap voldoende aanwezig. 
Daarom is de ambitie om in 2035 als eiland energieneutraal te zijn. Wij denken dat 
dit kan wanneer we de slagkracht, inventiviteit en betrokkenheid van onze onder-
nemers, organisaties en inwoners voluit benutten. Met de woningbouwcorporaties 
worden harde afspraken gemaakt over verduurzaming van hun woningen. 

De energietransitie is een verantwoordelijkheid van ons allen. Draagvlak en kennis 
is daarbij van wezenlijk belang. Discussies over windmolens en zonneweiden jaagt 
mensen eerder in de loopgraven dat dat ze het draagvlak voor duurzame energie 
bevorderen. Daar steken we liever geen energie in. Bovendien zijn ze een bedreiging 
voor het open landschap, de biodiversiteit en de weidevogelpopulatie. 

Om Altena energieneutraal te maken, stellen we samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke partners een ambitieus, maar realistisch, praktisch en zakelijk 
doordacht duurzaamheidsprogramma op. Dit uitvoeringsplan moet eind 2019 klaar 
zijn en start op met een robuust fonds. Samen met zorginstellingen worden verzor-
gingshuizen verduurzaamd, zodat geld voor energielasten besteed kan worden 
aan zorg voor mensen. De sportaccommodaties worden duurzaam met behulp 
van provinciale faciliteiten. Besparing op energie komt immers de verenigingskas 
ten goede. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over besparing, slimme 
energienetwerken en duurzame opwek. Het CDA zal ook pleiten voor een energieke 
A27 en inzetten op verduurzaming van het OV. We anticiperen op technieken van 
morgen, zoals geo- en waterthermie, als alternatief voor windmolens op land. Elk 
duurzaamheidsinitiatief wordt beoordeeld op het rendement voor de inwoners van 
Altena. Hoe groter dat is, hoe kansrijker het initiatief.

5. Duurzame energie in Altena

‘In Altena is kennis, kunde, 
creativiteit en ondernemer-
schap voldoende aanwezig. 

Daarom is het onze ambitie om in 2035 
als eiland energieneutraal te zijn.’
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Het CDA is vóór:
- oprichting van een robuust duurzaamheidsfonds (startkapitaal 1,5 miljoen Euro)
- het verduurzamen van het openbaar vervoer (bussen en veerdiensten)
- de CO2-footprint van de gemeentelijke organisatie in 4 jaar halveren
-  energieneutraal en gasloze bouwen van nieuwe huizen en bestaande woningen  

verduurzamen
-  zonnepanelen op daken en aan gevels van industriële, agrarische en overheids- 

gebouwen
- voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en tweewielers
- maximaal hergebruik van afval
- instellen van duurzaamheidsleningen

Het CDA is tegen:
- boren naar (schalie-)gas in of onder Altena
-  windmolens en zonneweiden (waar ze ten koste gaan van landbouwgrond of natuur) 

in Altena
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Landbouw, natuur en toerisme in Altena 
Het buitengebied beschouwt het CDA als de tuin van Altena. 
Hier groeit ons voedsel en kunnen we genieten van natuur  
en (agrarisch) landschap. Het is het goud van onze streek!
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Uitgangspunt is dat landbouw en natuur hand-in-hand gaan en in balans zijn.  
Dat kan en gaat steeds beter in Altena. De biodiversiteit en weidevogelpopulatie in 
onze streek neemt toe dankzij inzet van onze boeren en talloze enthousiaste  
vrijwilligers. Steeds meer boeren investeren in natuur op eigen terrein. Zo doen  
wij dat in Altena en de nieuwe gemeente zal zich samen met hen inspannen deze 
inzet mogelijk en nog sterker te maken. Het groen blauwe dienstenpakket biedt  
hiervoor mogelijkheden en wordt maximaal ingezet voor Altena. Het beheer van  
het buitengebied kan niet gratis.

Wij zijn trots op onze lokale agrarische sector. Onze boeren maken volwaardig 
onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Veruit de meeste bedrijven zijn familie- 
bedrijven en grondgebonden. Die lokale worteling en grondgebondenheid vinden  
wij belangrijk, omdat hierdoor uitwassen, zoals in sommige delen van Brabant, voor- 
komen worden. En dat moet zo blijven wat het CDA betreft. Juist ook in de agrari-
sche sector is een maatwerk aanpak van belang. Elk bedrijf is uniek en ontwikkelt 
zich in relatie tot zijn omgeving, de identiteit van het bedrijf en de passie van de 
ondernemer. 

Maar er zijn ook uitdagingen. Voor ondernemers én consumenten. Ook in Altena  
zetten we in op kringlooplandbouw. Hier zijn de ondernemers aan zet door met 
boerenverstand, technische innovaties, nevenfuncties, en creatieve concepten aan 
de slag te gaan. Maar ook de consument heeft in zijn of haar koopgedrag een  
stevige verantwoordelijkheid bij het sluitend krijgen van de kringloop. Wij willen mede 
hierom het agrarisch Altenaproduct (lokaal, duurzaam en gezond) beter in de etalage 
zetten en juichen lokaal vermarkten toe. PUUR Altena zien wij als een kansrijke  
ontwikkeling. Bovendien zet het Altena als gezonde en pure regio op de kaart.

Innovatieve oplossingen die bijdragen aan verdere verduurzaming van de landbouw 
mogen niet op regelbarrières stranden. Ook in Altena neemt het aantal boeren af, 
daarom is er extra aandacht nodig voor jonge boeren. Een proactieve en maatwerk- 
aanpak is daarbij gewenst.

Goede en veilige ontsluiting van landbouwverkeer in Altena is in ieders belang. 

6. Landbouw, natuur en toerisme in Altena 

‘Wij zijn trots op onze  
lokale agrarische sector.  
Onze boeren maken  

volwaardig onderdeel uit van de  
lokale gemeenschap.’
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Het buitengebied moet open blijven, dat is een unieke kwaliteit van ons gebied en 
daar moeten we zuinig op zijn. Windmolens en zonneweiden verstoren dat beeld en 
passen daarom niet in Altena! 

Altena leent zich niet voor massatoerisme, maar is zeker een aantrekkelijk gebied 
voor kwaliteitstoerisme. Mensen, die met respect voor het landschap en de cultuur 
van de inwoners, willen genieten. Dat type toerisme willen we ook stimuleren.  
De toeristenbelasting wordt daarom volledig besteed aan het versterken van dat  
toeristisch profiel van Altena. Vooral lokale initiatieven moeten kansen krijgen om 
zich te ontwikkelen. Recreatieve fiets- en wandelpaden worden voorzien van goede  
verwijzingen, voldoende stopplekken én afvalbakken. Dit voorkomt zwerfvuil.

Eén van de parels in onze gemeente is het Nationaal Park de Biesbosch.  
Ontwikkelingen in de Biesbosch kunnen alleen plaatsvinden als er geen afbreuk 
gedaan wordt aan de natuur. De natuur moet voor iedereen vrij toegankelijk blijven. 
Het buitengebied en natuurgebieden in Altena mogen geen dumpplaats van drugs 
worden of ontmoetingsplaats voor crimineel gedrag. Waar fysiek toezicht onvoldoen-
de is, wordt cameratoezicht ingezet (bv. bij de toegangswegen naar de Biesbosch).

De verbreding van de A27 vraagt om een integrale gebiedsaanpak die landbouw, 
natuur, natuurbeleving, energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen op asfalt of 
geluidsschermen) en waterberging ten goede komt. Een mooie kans voor de regio!

Het CDA is vóór:
-  een duurzame (kringloop) landbouw met ontwikkelruimte passend bij de schaal  

van het gebied
-  een integrale visie op het buitengebied (inclusief landbouwontwikkeling en  

vrijkomende agrarische bedrijven)
- goed, biodivers én veilig bermbeheer 
-  stimuleren van agrarische nevenactiviteiten waar ze bijdragen aan de  

kringlooplandbouw 
- een aantrekkelijk fiets- en wandelnetwerk voor eigen inwoners en toeristen
-  goede verankering van het thema landbouw, natuur en buitengebied in het  

nieuwe college
-  aanstelling van een coördinator en deskundig aanspreekpunt voor agrarische zaken 

(1 loket)
- maatwerkoplossingen bij vrijkomende agrarische gebouwen voor herontwikkeling
- ontwikkeling en promotie van lokale streekproducten 
- innovatieve en technologische vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid
- een betere PR voor Altena op toeristisch vlak
- een gezond-boerenverstand benadering

Het CDA is tegen:
- verrommeling van het buitengebied met windmolens en zonnevelden
- grootschalige, intensieve en streekvreemde landbouwbedrijven
- monoteelt en massatoerisme
- bovenwettelijke regels voor de agrarische sector (geen extra gemeentelijke regels)
- betalen voor bezoeken aan onze natuurgebieden
- afwenteling van de kosten voor opruimen drugsdumpingen op de grondeigenaren



Altena Kerngezond! CDA ALTENA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019-2021

42 43

Senioren en sociaal beleid in Altena
Senioren nemen nog volop deel aan het maatschappelijk  
leven en verrijken met hun inzet onze samenleving.  
Dit menselijk kapitaal brengt naast tijd en inzet ook  
veel ervaring mee.
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Het CDA vindt het belangrijk dat senioren in Altena, zolang mogelijk in hun  
vertrouwde omgeving, veilig oud kunnen worden. 

Sommige senioren willen kleiner wonen, maar omdat er voor hen geen passend 
alternatief is, blijven ze in een te groot huis wonen. Dit levert vaak spanningen op  
en voor mantelzorgers extra zorgen.

Het CDA wil passend en maatgericht bouwen op basis van de werkelijke behoefte. 
Wij zien een gebrek aan (huur-)woningen voor senioren met een klein tuintje.  
Daarom wil het CDA periodiek én onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijke 
woningbehoefte per dorp.

Mensen die zo lang mogelijk thuis willen wonen, zien zich vaak genoodzaakt de  
woning aan te laten passen. Niet iedereen heeft de middelen dit te doen. Daarom  
wil het CDA een blijverslening instellen.

Samen met de zorginstellingen in Altena willen we zoeken naar beschikbaarheid 
voor noodopvang wanneer ouderen ad hoc opgenomen moeten worden.  
De menselijk maat geldt bij het CDA zeker in de laatste fase van het leven.

Juist voor ouderen is het van belang dat voorzieningen in het dorp op orde zijn 
en blijven. Daar moeten we alles aan doen. Hetzelfde geldt voor openbaar vervoer. 
Inrichting van wegen, straten en pleinen zijn rolstoel- en rollatorbestendig. 

Het CDA erkent dat digitalisering niet voor alle inwoners een begaanbare weg is. 
Digitalisering mag zeker niet tot uitsluiting leiden in Altena. Het digitale contact kan 
het menselijk contact nooit vervangen. Sterker nog: Altena investeert in nabijheid en 
persoonlijk contact. 

Wij leggen ons niet neer bij eenzaamheid en armoede. Verenigingen en kerken  
spelen hierbij een waarde(n)volle rol. Initiatieven die eenzaamheid en armoede  
tegengaan ondersteunen wij.

7. Senioren en sociaal beleid in Altena 

‘Het CDA erkent dat de  
digitale snelweg niet voor  
alle inwoners een begaanbare 

weg is. Digitalisering mag zeker niet  
leiden tot uitsluiting in Altena.’
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Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en worden waar mogelijk ontzorgd.  
Er komt een contactpersoon voor hulp aan mantelzorgers en het project ‘Leef  
Samen’ wordt voortgezet.

Wij blijven ons inzetten om mensen in de bijstand nieuw perspectief te geven en 
maken hier concrete afspraken over met de ondernemers en verenigingen (social 
return) in Altena. Tevens stimuleren wij dat mensen met een bijstandsuitkering een 
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Initiatieven zoals bijvoorbeeld welzijnsorganisatie GSW en voedselbank dragen wij 
een warm hart toe en mogen op onze actieve steun rekenen. 

Het CDA is vóór:
-  op maat ondersteunen van mantelzorgers (bijv. informatie, vouchers huishoudelijke 

hulp, dagopvang, en respijtzorg)
- zo laag mogelijke rente op leningen voor minima
- een brede sociale adviesraad als adviseur en klankbord

Het CDA is tegen:
- zorgbureaucratie
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Jongeren en onderwijs in Altena
Met veruit de meeste kinderen en jongeren in Altena  
gaat het goed. Wij zijn trots op onze jeugd en hebben  
vertrouwen in hun bijdrage aan Altena. Onze jeugd is  
onze toekomst!
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Dat vertrouwen willen we ook zichtbaar maken door jongeren (bijv. via de jongeren-
raad) naast een adviserende rol ook een eigen budget toe te kennen. Hiermee 
kunnen zij zelf aan de slag om projecten voor en door jongeren tot uitvoering te
brengen. Dit draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van maatschappelijke 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Jongeren vroeg verantwoordelijkheid 
laten dragen is een goede investering in hun verdere ontwikkeling. 
Mooie voorbeeld zijn De Soos en Xinix. 

Wij zoeken naar nieuwe vormen om jongeren beter te betrekken bij de maatschappij. 
Maatschappelijke stages kunnen daarbij nuttig zijn.

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan en een zelfstan-
digheid. Ieder kind verdient het om zijn of haar unieke talenten te kunnen ontdekken 
en ontwikkelen. Maar kinderen moeten ook vooral kind kunnen zijn.

Wat het CDA betreft moeten we af van het beeld dat jongeren geslaagd zijn als ze 
een zo hoog mogelijke opleiding hebben. Geslaagd ben je pas wanneer je iets doet 
vanuit passie en gedrevenheid. Ook werken met je handen, het uitoefenen van een 
ambacht, is wezenlijk voor een goed functionerende samenleving en verdient meer 
waardering. Verstopte gootstenen worden niet verholpen in een land vol professoren. 
Anderzijds zijn de arbeidsmarktvooruitzichten voor jongeren die een vak verstaan 
goed. Daarom is het CDA voorstander van een Vakschool Altena. Een plek waar 
jong en ouder een ambacht kan leren dat staat voor kwaliteit en trots. 

Een ruimer aanbod van stageplaatsen en snuffelstages binnen Altena willen wij 
bevorderen. Wij maken afspraken met scholen en ondernemend Altena om dit 
mogelijk te maken.

Ouders zijn wat het CDA betreft vrij bij het kiezen van een school die bij hun levens-
overtuiging en kind past. Kleine scholen hebben vaak een bijzondere identiteit en 
zijn in Altena ook van belang voor de leefbaarheid van de dorpen. Voor kinderen die 
extra zorg of ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking of hoogbegaafd-
heid is passend onderwijs beschikbaar.

8. Jongeren en onderwijs in Altena 

‘Ook werken met je handen, 
het uitoefenen van een  
ambacht, is wezenlijk voor  

een goed functionerende samenleving  
en verdient meer waardering.’
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Wij zijn trots op de meesters en juffen, leraren en leraressen die zich elke dag 
inzetten voor het ontwikkelen van de talenten van onze jeugd. Wij vinden het van 
belang dat kinderen zich ‘breed’ kunnen ontwikkelen. Dat wil zeggen: zorgen dat 
alle kinderen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel, muzikaal en lichamelijk 
gebied optimaal kunnen ontplooien. De vakleerkracht sport vervult hierbij een 
belangrijke taak. Het gaat om ontwikkelen van geest en lichaam. Samen staan 
we voor deze taak: ouders, scholen, gemeente, kinderopvangorganisaties, 
verenigingen en ondernemers. 

Ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten wordt tegengegaan. 
Taalachterstanden kunnen voorkomen worden wanneer deze vroegtijdig gezien 
worden. Samen met scholen, kinderopvangorganisaties en ouders ontwikkelen 
we hier een passende aanpak voor.

In samenwerking met scholen en verenigingen wordt krachtig ingezet op weerbaar-
heid van jongeren als het gaat om vormen van verslaving (alcohol, drugs, roken, 
ongezond eten, games, etc.). Ook worden kansen en bedreigingen van social media 
meer en beter onder de aandacht gebracht. Alle kinderen in Altena krijgen een EHBO 
cursus. Pesten op scholen en sportverenigingen wordt stevig aangepakt.

Soms kunnen kinderen niet zelfstandig naar school en zijn ze aangewezen op het 
leerlingenvervoer.  Dit vervoer moet uiteraard efficiënt geregeld worden, maar moet 
ook prettig verlopen; veilig, betrouwbaar en met vriendelijke chauffeurs. Voor kinde-
ren die wel zelfstandig naar school lopen of fietsen is permanente verkeerseducatie 
op school belangrijk. Maar ook een veilige inrichting van schoolthuis-routes.
Groene schoolpleinen dragen bij aan beweging, meer rust en wateropvang en 
zijn daarom een goede ontwikkeling.

Het CDA is voorstander van een uitgebreid onderzoek naar de behoeften van 
jongeren op het gebied van uitgaan en vrije tijd. Altena moet ook voor onze jeugd 
een interessant gebied zijn om je jeugd er door te brengen.

Het inkomen van de ouders mag geen belemmering zijn voor kinderen om te sporten 
of muziekonderwijs te volgen.

Het CDA is vóór:
- het voortzetten van ontwikkeling van brede scholen en kindcentra in de dorpen
- keuzevrijheid in het onderwijs
- behoud van kleine scholen
- vergroenen van schoolpleinen
- goede samenwerking tussen de sportcoaches en scholen
- maatschappelijke stages

Het CDA is tegen:
- roken op schoolterreinen en bij kinderopvangorganisaties
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Cultuur, kunst en media in Altena
In Altena zijn we trots op ons cultureel erfgoed, onze waarden en geschie-
denis. Met wat vorige generaties tot stand hebben gebracht, willen we 
zorgvuldig en met respect omgaan. Daarom zijn wij voor bescherming van 
waardevolle gebouwen, stads- en dorpsgezichten, bijzondere landschap-
selementen en culturele uitingen. 
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Een duidelijke visie op cultuur en erfgoed is noodzakelijk om deze te behouden en 
op waarde te schatten! 

Ook kennen we in Altena tal van culturele evenementen waar vele vrijwilligers zich 
met hart en ziel voor inzetten. Deze evenementen bevorderen de saamhorigheid, 
en het delen van historisch en cultureel besef. Cultuur is niet iets van de happy few, 
maar van ons allemaal. Een breed aanbod is daarom belangrijk. De gemeente 
ondersteunt de organisatoren, denkt mee in oplossingen en vermindert bureau-
cratische barrières.

Binnen het erfgoed van Altena heeft de vesting Woudrichem een bijzondere status 
evenals de molens, groepsschuilplaatsen en forten van Altena. Het zijn de iconen 
van onze streek. 

De monumentencommissie bestaat voor een belangrijk deel uit mensen, die de 
streek goed kennen. Erfgoed Altena krijgt hierin een kwaliteitszetel. De aanwezige 
kennis en kunde van de eigen inwoners wordt zoveel mogelijk benut en op waarde 
geschat.

De bibliotheek is een belangrijke voorziening en ontmoetingsplaats, die bijdraagt 
an cultuureducatie voor de jeugd, laaggeletterdheid aanpakt en digitalisering 
ondersteunt. Kortom, een waardevolle partner in Altena. Jongeren tot 18 jaar 
kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheek.

Via de scholen en het verenigingsleven worden jongeren ook gestimuleerd zich 
muzikaal te ontwikkelen.

In Altena zijn veel mensen op de een of andere manier betrokken bij kunst, als ont-
werper, opdrachtgever of genieter. De kunstroutes zijn een succes. Kunst in de open-
bare ruimte is een verrijking en wordt gestimuleerd. Het CDA is voorstander van een 
Cultuurraad, die grotendeel bestaat uit mensen die betrokken zijn bij onze streek.

9. Cultuur, kunst en media in Altena 

‘Cultuur is niet iets van de 
happy few, maar van ons  
allemaal. Een breed aanbod  

is daarom belangrijk. De gemeente 
ondersteunt de organisatoren, denkt  
mee in oplossingen en vermindert  
bureaucratische barrières.’
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Het CDA staat positief tegenover de verwerving van de Unesco Werelderfgoedstatus 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar wil voorkomen dat deze status Altena op 
slot zet.

In een goed functionerende democratie zijn kritische, pluriforme en onafhanke-
lijke media belangrijk in de relatie tussen inwoners en gemeentelijke overheid. De 
gemeente Altena erkent en waardeert de rol van lokale en regionale media. Ook voor 
het functioneren van een divers verenigingsleven is betrokkenheid van de lokale- en 
regionale media van groot belang.   

Het CDA is vóór:
-  behoud van materieel en immaterieel erfgoed
-  behoud van karakteristieke lintbebouwing, molens en waardevolle landschapselementen
- bescherming van karakteristieke stads- en dorpsgezichten
- een divers en kwalitatief aanbod van media

Het CDA is tegen:
- cultureel analfabetisme
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Bedrijvigheid en ondernemen in Altena 
Het CDA draagt ondernemerschap een warm hart toe. Werkgevers 
moeten kunnen ondernemen op hun eigen wijze, zonder onnodige 
belemmeringen vanuit de overheid. De kwaliteit van het onder-
nemerschap is hoog. Lokale ondernemers(-netwerken) zijn be-
langrijk. Wij zien kansen dit in de nieuwe gemeente nog verder te 
versterken. Het ondernemershuis Altena is hierbij belangrijk, maar 
ook organisaties als ondernemersverenigingen en het Werkendam 
Maritime Industries (WMI).
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Ondernemers in Altena zijn over het algemeen sociaal betrokken en zijn actief in het 
ondersteunen van initiatieven en evenementen. Dat waarderen wij! Het arbeidsethos 
in Altena is hoog. Het CDA is hier trots op! Veel mensen hebben het voorrecht te 
wonen en werken in de gemeente Altena. Het dichtbij huis kunnen werken helpt 
onze eigen economie en onze bedrijven. Er moet ruimte blijven voor de kleine onder-
nemers die nauwelijks overlast veroorzaken om in hun eigen dorp te blijven onder- 
nemen. Voor de grotere ondernemers is voldoende ontwikkelruimte gewenst, 
bijvoorbeeld door de realisatie van een derde haven in Werkendam.

Het lokaal afnemen van producten en diensten moet voor de gemeente Altena de 
standaard zijn! Lokale jonge en of innovatieve ondernemers hebben een streep-
je voor als het gaat om overheidsopdrachten. De gemeente investeert samen met 
ondernemers in het aan de slag helpen van mensen met een bijstandsuitkering en 
afstand tot de arbeidsmarkt.

In de gehaaste en gestreste tredmolen van onze samenleving zijn rustmomenten 
steeds schaarser. De (zondags-)rust in Altena zien wij dan ook als een kwaliteit. 
Vrije winkeltijden kunnen (kleine) ondernemers ook ongewenst onder druk zetten. 
Daarom zijn wij geen voorstander van winkels open op zondag. De status quo wordt, 
wat het CDA betreft, gehandhaafd.

Arbeidsmigranten
Een deel van de bestaande bedrijven in Altena kan niet zonder inzet van arbeids- 
migranten. Die werkelijkheid ontkennen wij niet. Bij de huisvesting van deze werk- 
nemers hebben de ondernemers een eerste verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor 
de uitzendbureaus waarvan gebruik gemaakt wordt.

CDA stelt wel een aantal heldere grenzen aan de huisvesting van  
arbeidsmigranten:
1. Altena huisvest alleen werknemers die binnen Altena werkzaam zijn; 
2.  Geen verdere huisvesting binnen de dorpen, omdat anders verdringingseffect  

ontstaat en de woningmarkt nog meer wordt ontwricht; 
3.  Voor bedrijven die zich nieuw willen vestigen in Altena en grotendeels afhankelijk 

zijn van arbeidsmigranten is geen plaats, tenzij zij zelf voor een sluitende huis- 
vesting kunnen zorgen.

10. Bedrijvigheid en ondernemen in Altena

‘Ondernemers in Altena zijn 
over het algemeen sociaal 
betrokken en zijn actief in 

het ondersteunen van initiatieven en 
evenementen. Dat waarderen wij!
Het arbeidsethos in Altena is hoog. 
Het CDA is hier trots op!’ 
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Voorkomen moet worden dat de woningmarkt, die al onder druk staat, verder onder 
druk komt te staan. Dit kan wanneer gezinswoningen worden opgekocht voor huis-
vesting van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die tijdelijk naar Altena komen en 
zich niet duurzaam willen vestigen (short stay) worden gehuisvest buiten de dorpen. 
De omvang moet in balans zijn met de omgeving. Toezicht en begeleiding worden 
daarbij door de werkgevers georganiseerd. 

Het CDA is vóór:
- uitbreiding van de havencapaciteit in Werkendam
- lokaal aanbesteden van opdrachten door de gemeente
- onderzoek naar oprichten van een vakschool Altena

Het CDA is tegen:
- winkels open op zondag (de vesting Woudrichem heeft hierin een aparte status) 
- huisvesten van arbeidsmigranten die buiten Altena werken
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Bereikbaarheid van Altena
De veren zijn belangrijke verbindingen. De verenvloot 
van Altena blijft wat ons betreft in de vaart, wordt  
verder geoptimaliseerd en verduurzaamd. Vaartijden 
worden zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte  
en waar nodig uitgebreid. 
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De bereikbaarheid van Altena via de vier bruggen en de Wilhelminasluis is kwetsbaar 
en vraagt blijvende aandacht en lobby. De A27 in het bijzonder. De werkzaamheden 
aan de A27 moeten wat het CDA betreft zo snel mogelijk starten! De twee bruggen 
van de A27 moeten hierin prioriteit krijgen! En tijdens de werkzaamheden wordt 
ingezet de overlast voor Altena zo klein mogelijk te houden. Goede en permanente 
voorlichting tijdens de werkzaamheden is cruciaal. Ook biedt de aanpak van de A27 
kansen om het onderliggende wegennet te verbeteren.

De veren zijn belangrijke verbindingen. De verenvloot van Altena blijft wat ons betreft 
in de vaart, wordt verder geoptimaliseerd en verduurzaamd. Vaartijden worden zo 
goed mogelijk afgestemd op de behoefte en waar nodig uitgebreid. 

Voor bereikbaarheid over water is de realisatie van de Derde Haven bij Werkendam 
tevens een belangrijke missie voor het CDA. 

Het aanbod van openbaar vervoer is de afgelopen jaar sterk teruggelopen. Juist 
ook voor scholieren en studenten zijn sommige hoge scholen vanuit Altena slecht 
bereikbaar. Het CDA wil graag innovatieve en passende oplossingen voor de 
behoefte die er wel is! Iedereen die afhankelijk is van openbaar vervoer moet hier op 
een normale wijze gebruik van kunnen maken. Of het nu gaat om vervoer naar werk, 
familie, ziekenhuis of andere zaken. Initiatieven, als bijvoorbeeld een belbus, moet 
door de gemeente niet tegen gewerkt worden met bureaucratie! 

Op het succes van de elektrische fiets en de opkomst van de elektrische auto 
moet de gemeente beter  inspelen. Bij de aanleg van (nieuwe) wegen en inrichting 
van parkeerplaatsen wordt hiermee rekening gehouden onder meer door laadinfra-
structuur aan te (laten) leggen.

Het wegennet in Altena wordt op orde gehouden. Drempels zijn bedoeld als afrem-
mechanisme, maar hoeven geen lanceerinstelling te worden. 

11. Bereikbaarheid van Altena

‘Het aanbod van openbaar 
vervoer is de afgelopen jaar 
sterk teruggelopen.  

Juist ook voor scholieren en studenten 
zijn sommige hoge scholen vanuit Altena 
slecht bereikbaar. Het CDA wil graag  
innovatieve en passende oplossingen 
voor de behoefte die er wel is.’ 
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Om de veiligheid van voetgangers te waarborgen wordt geëxperimenteerd met 3D 
zebrapaden.

De dijken worden vaak als onveilige fietsroute aangemerkt door scholieren, de fiets-
routes naar scholen moeten worden aangepast als er gevaarlijke knelpunten in 
zitten! Dit kan gemakkelijk in kaart worden gebracht met de schoolroute app! 

Het CDA is vóór:
- aanleg van een rotonde in de N322 Hoge Maasdijk/Wilhelminasluis
- aanleg transferium bij Prinsentuin, zodat bussenoverlast Hoofdgraaf wordt opgelost
- een versnelde aanpak van het fileknelpunt Kromme Nol/Heusdensebrug
- verbetering van de doorstroom op de Dijkgraaf Den Dekkerweg 
-  een goede aanpak van het sluipverkeer van de A27 (o.a. bij Nieuwendijk en Uppel,  

en aandacht voor ontsluiting Hank)
- behoud van goede veerverbindingen
- veilige schoolroutes en een schoolroute app

Het CDA is tegen:
- verder afsluiten van rivierdijken voor autoverkeer en motoren
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Het verenigingsleven in Altena 
Altena bruist van de activiteiten van en door vrijwilligers. 
In elk dorp zijn inwoners op de een of andere manier bezig 
activiteiten te organiseren. Deze dragen bij aan saamhorig-
heid, levendigheid en creativiteit. Voor onze jeugd is ook het 
verenigingsleven vormend in hun weg naar volwassenheid. 
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Het verenigingsleven vormt het cement van onze samenleving. Om die reden 
treedt de gemeente vrijwilligers op een positieve wijze tegemoet. Niet alleen qua 
materiele ondersteuning maar ook in houding en gedrag.

Vergunningverlening voor evenementen moet snel, soepel en simpel plaatsvinden. 
Een evenementenloket kan hierbij helpen, zeker als het gaat om complexe regel-
geving van hogerhand. Eisen aan evenementen, zoals vanwege veiligheid, staan in 
verhouding tot de impact van een evenement.

Het subsidiestelsel van Altena is erop gericht het verenigingsleven te stimuleren, 
letterlijk en figuurlijk voor beweging te zorgen. Uiteraard is het systeem transparant 
en eerlijk.

De gemeente ondersteunt verenigingen op basis van ledenaantal, draagkracht, 
maatschappelijke meerwaarde en het activiteitenpakket. De gemeente stimuleert dit 
via subsidie. 

De carnavalsverenigingen van Dussen en Hank worden qua ondersteuning gelijk-
geschakeld met de Oranjeverenigingen, want ze hebben dezelfde samenbindende 
kracht.

Om het sociaal cultureel leven te ondersteunen is het CDA voorstander van het 
vrijstellen van OZB voor verenigings- en sportaccommodaties en monumenten met 
een openbare functie (dus geen commercieel oogmerk hebben).

De waardering voor het verenigingsleven uit zich niet alleen in ondersteuning en 
goede dienstverlening, maar ook in bestuurlijke belangstelling.

12. Het verenigingsleven in Altena

‘De waardering voor het  
verenigingsleven uit zich  
niet alleen in ondersteuning 

en goede dienstverlening, maar ook in  
bestuurlijke belangstelling.’ 
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Het CDA is vóór:
- instellen van een jaarlijkse verenigingsprijs
- een evenementenloket

Het CDA is tegen:
- OZB-heffing op sport- en verenigingsaccommodaties 
- bestuurders die meer binnen vergaderen dan buiten zichtbaar en aanspreekbaar zijn
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Service en dienstverlening in Altena
De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.  
De gemeente Altena heeft service en dienstverlening  
hoog in het vaandel staan. De gemeente Altena werkt  
zoveel mogelijk op de maat en het ritme van het dorp.
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Bestuurders en ambtenaren zijn goed bereikbaar en benaderbaar. Het digitale 
contact kan het menselijk contact nooit vervangen. Sterker nog: Altena investeert in 
nabijheid en persoonlijk contact.

Ambtenaren van de gemeente Altena verdiepen zich in de historie en cultuur van de 
streek. Zij kijken naar wat kan, denken mee in mogelijkheden, zijn creatief, tonen lef, 
zoeken naar kansen en spreken én schrijven begrijpelijke taal. 

De agrarische, maritieme en handelssector zijn belangrijke dragers van de economie 
in Altena. Daarom komt voor elk van hen een contactambtenaar (één loket).

Evenementenorganisatoren krijgen eveneens een vast aanspreekpunt, evenals  
mantelzorgers.

De gemeente betaalt facturen binnen 4 weken.

Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) zijn gratis voor alle verenigingen in Altena.

De gemeente brengt geen extra leges in rekening bij gestolen rij- of identiteits- 
bewijzen.

Wat het CDA betreft geldt dat we regels die we niet snappen, zo snel mogelijk 
willen schrappen.

Aangifte bij politie kan ook worden gedaan bij de gemeentelijke loketten buiten het 
gemeentehuis.

Om soms lange wachtrijen te voorkomen krijgen de milieustations ruimere  
openingstijden en aparte entrees voor gratis afval zoals groen, oud ijzer etc.

Ook wil het CDA nagaan of schoon puin en sloophout gratis ingeleverd kan  
worden. Het zijn immers grondstoffen.

13. Service en dienstverlening in Altena

‘Bestuurders en ambtenaren 
zijn goed bereikbaar en  
benaderbaar. Het digitale 

contact kan het menselijk contact nooit 
vervangen. Sterker nog: Altena investeert 
in nabijheid en persoonlijk contact.’ 
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Bomen zijn belangrijk onderdeel van een dorpsgezicht en dragen bij aan de kwaliteit 
van onze omgeving. Voor elke boom die wordt gekapt in het openbaar groen worden 
er twee terugeplaatst. Alleen voor monumentale bomen is een kapvergunning nodig.

Samen hebben we vele ogen die de kwaliteit van de openbare ruimte op orde  
kunnen houden. Meldingen over de openbare ruimte kunnen ook via de Buiten Beter 
app worden gemeld.

Het CDA is vóór:
-  een Altenagemeente die betrouwbaar, aanspreekbaar en dichtbij is voor haar burgers  

en ondernemers 
- bestuurders en ambtenaren die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen
- een ja mits benadering

Het CDA is tegen:
-  het schrappen van gemeentelijk nieuws via de weekbladen (niet iedereen is aangesloten op 

de digitale snelweg)
- een nee tenzij houding
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Het huishoudboekje van Altena op orde
De gemeente Altena gaat zuinig én zinnig met uw geld om 
wat het CDA betreft. Dit betekent de tering naar de nering 
zetten, wij geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. 
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Rondpompen van geld wordt tegengegaan. Het opbouwen van een buffer voor  
perioden waarin het minder kan gaan, vinden wij verstandig. Goed onderhoud aan 
wegen en gebouwen is een goede investering, daarom is een onderhoudsfonds 
gewenst.

De ambities van de gemeente Altena moeten bij de portemonnee passen. 

Het CDA ziet het als ambitie om voor de komende jaren een taakstelling te  
formuleren van 10% op de bedrijfsvoering (o.a. huisvesting, personeel en externe 
inhuur). Een gemeente van 55.000 inwoners moet kunnen bogen op deskundige 
medewerkers. Hierdoor zal externe inhuur minder nodig zijn.

De ruimte die dit op de begroting geeft kan worden ingezet voor lastenverlaging  
én sociale en maatschappelijke voorzieningen.

14. Het huishoudboekje van Altena op orde

‘Rondpompen van geld wordt 
tegengegaan. Het opbouwen 
van een buffer voor perioden 

waarin het minder kan gaan, vinden wij 
verstandig.’ 
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Het CDA is vóór:
- het totaal van de lokale lasten laag en stabiel houden, hand op de knip! 
-  een OZB egalisatiefonds, hogere belastingopbrengsten moeten terug naar de  

belastingbetaler. 
- afschaffing van de hondenbelasting
-  een robuust onderhoudsfonds voor gemeentelijke accommodaties, bijvoorbeeld  

kunstgrasvelden, zwembaden, etc.. 
- een spaarpot voor het op peil houden van onze sport, onderwijs en welzijnsvoorzieningen.
- kostendekkende leges en heffingen 
- toeristenbelasting besteden aan zaken waar de toeristen ook profijt van hebben. 
- het ter beschikking stellen van wijk- en dorpsbudgetten 
-  het inzetten van efficiëntievoordelen van de fusie voor verbetering van de kwaliteit van  

de dienstverlening en (op peil houden) voorzieningen

Het CDA is tegen:
- nieuwe vormen van belasting zoals een tegeltax of parkeerheffingen
- onnodig dure samenwerkingen in de regio
-  het heffen van OZB op cultureel erfgoed (molen en rijksmonumenten),  

sport- en verenigingsaccommodaties
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