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Voorwoord 

We staan aan de vooravond van een grote verandering. Per 1 januari 2019 smelten 

Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen tot één gemeente: Altena. Als ik in deze 

streek rondrijd, fiets of wandel valt het me op, dat ik veel lachende mensen zie. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat onderzoek uitwijst, dat in niet-stedelijke gebieden 89% 

van de inwoners zich gelukkig voelt. Gelukkige gemeenten kennen een aantrekkelijk 

woon- en leefklimaat. Dit geldt zeker voor Altena: de mooiste streek van Nederland!  

 

Als VVD Altena willen we dit minstens zo houden. Altena is een fijne omgeving om te 

wonen, te werken en te recreëren. We willen de kwaliteiten van ons gebied koesteren, 

behouden en benutten. Eén worden betekent niet hetzelfde als gelijk worden. Het 

bewaren van de eigenheid van de 21 kernen met haar inwoners staat voor ons voorop. 

 

Ons verkiezingsprogramma komt voort uit optimisme: wij geloven in de kracht en de 

talenten van de inwoners van Altena. Die geven wij alle kansen.  
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Altena staat er goed voor. En toch, het kan altijd beter. We kunnen met z’n allen nog 

welvarender en gelukkiger worden. Daar wil VVD Altena aan meewerken, zodat we in de 

nabije toekomst kunnen zeggen: ‘Ik woon in Altena en daar ben ik trots op!’ 

 

Ben jij dezelfde mening toegedaan als VVD Altena?  

                                                                                           

 

Stem VVD  

Kies voor doen!  

 

 

Pim Bouman 

Lijsttrekker VVD Altena 
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Veiligheid en criminaliteit 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons huis. We vinden 

het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit 

den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die 

zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 

hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt.  

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 

initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning die valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door 

de agent ter plaatse is gewenst. 

 Wij staan voor een georganiseerde overheid van politie, justitie, gemeente, 

uitkeringsinstanties en belastingdienst die samen optreden tegen de georganiseerde 

misdaad. 
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 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar 

iets extra’s aan toe. 

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun.  

 De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten 

kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt 

actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking 

staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Daarbij valt te 

denken aan het afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholings-

verboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, 

cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en 

inrichtingen etc. 

 Op initiatief van de landelijke VVD is er sinds vorig jaar de Aso-wet (Wet aanpak 

woonoverlast). Die wet maakt mogelijk dat we mensen kunnen aanpakken die 

langdurig voor overlast zorgen. Wij steunen de burgemeester die met deze nieuwe 

wet in de hand asociale buren een officiële waarschuwing kan geven en 

gedragsverandering kan afdwingen. Werkt dit niet, dan riskeren de overlastgevers 

een boete of zelfs uithuisplaatsing. 

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik 

van cameratoezicht en helmcamera’s. 
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 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en 

oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) 

worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 Schade en de kosten van handhaving worden verhaald op diegenen die dit 

veroorzaken. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de 

mogelijkheden die de wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur) hiervoor geeft.   

 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. 

De gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage 

honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar 

te verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan 

de hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden. 

 Het ministerie van defensie zorgt ervoor dat wij veilig en in vrijheid in Nederland en 

in Altena kunnen leven. De gemeente Altena is een laagvlieggebied voor de Apache 

en Chinook helikopters. Inwoners ervaren dit dikwijls als ongewenst. De gemeente zal 

in gesprek gaan met vliegveld Gilze-Rijen en een open dag proberen te organiseren, 

zodat inwoners in gesprek kunnen gaan met deze tak van defensie. 
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 Drugsgebruik speelt overal in Nederland. Ook in Altena! We mogen onze ogen hier 

niet voor sluiten. De VVD is voor een tweesporen aanpak. Door in te zetten op 

preventie moet de jeugd worden gewezen op de ontwrichtende werking van drugs. 

De hulp van ouders, onderwijs en verenigingen is hierbij van groot belang. Tegelijk 

moeten leveranciers en producenten van drugs keihard worden aangepakt. 

Drugspanden worden gesloten en plaatsen waar dealers zich ophouden worden zo 

veel mogelijk verstoord. 
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Wonen 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en 

prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat 

mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en 

overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of naar een andere woning door te 

stromen.  

 

 Landelijke cijfers en de regionale woonvisie geven aan dat het aantal één- en 

tweepersoonshuishoudens fors gaat toenemen. Dit vraagt om een flexibel 

woonbeleid. We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er 

kavels zijn voor mensen die een eigen huis willen bouwen. We vinden het ook 

belangrijk dat bestaande gebouwen heringericht kunnen worden. 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling 

van nieuwe woonvormen. 

 Innovatieve woonvormen, zoals Tiny Houses of containerwoningen, krijgen binnen 

Altena de mogelijkheid ontdekt te worden. 

 Particuliere initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, maken wij 

mogelijk. 
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 Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. 

De gemeente spreekt woningcorporaties aan op ‘scheefwonen’ en het actief 

stimuleren van doorstromen. 

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden 

zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat regels uit 

het bestemmingsplan digitaal beschikbaar, actueel, compleet en flexibel horen te zijn.  

 De VVD is groot voorstander van keuzevrijheid. Onze inwoners kunnen zelf bepalen 

wat zij mooi vinden. De welstandstoets moet daarom in zijn geheel worden 

afgeschaft. 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de 

woonomgeving. Daarom zijn we tegen verhoging van de belasting op eigen 

woningbezit (OZB).  

 Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus 

maken we ze bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandig om oude 

bedrijfsterreinen te verfraaien. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan 

worden, dan beziet de gemeente of het terrein om te zetten is naar woningbouw. 

 Nieuwe bedrijfsterreinen kunnen, indien de vraag daarnaar groot is, aangelegd 

worden.  

 Goed en snel internet is onmisbaar in héél Altena. 
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Mobiliteit 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen 

te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A 

naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de 

gemeente.  

 

 Het (openbaar) vervoer over water willen wij verder ontwikkelen door veerdiensten 

te blijven ondersteunen. Aan de waterkant worden meer opstapsteigers geplaatst 

waardoor men met een eigen boot van plaats A naar B kan varen. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen 

vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van 

bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We staan open voor innovatieve, 

kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals 

elektrische busjes of deelauto’s die op bestelling van deur tot deur rijden. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten de verkeersveiligheid als standaard 

mee, vooral in de buurt van scholen, winkels en sportclubs. Met medewerking van 

relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, 

veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). 
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 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds 

meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen 

worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming 

voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook 

voldoende stallingruimtes, goede verlichting en laadpalen voor zowel de auto als de 

fiets. 

 In woonkernen, op de dijken en in het buitengebied wordt hard gereden. We zijn 

voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen 

kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan, zonder ongebreideld 

verkeersdrempels aan te leggen. 

 Sluipverkeer en vrachtverkeer door onze kernen dienen zoveel mogelijk beperkt te 

worden.  

 Tijdens de reconstructie van de A27 zien wij erop toe, dat de gemeente Altena zo 

weinig mogelijk overlast daarvan ondervindt. 

 Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische 

reisinformatie zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk Altena in, door en uit gaat. 

 Wij zijn geen fan van betaald parkeren en zullen, waar in Altena dit ook wordt 

voorgesteld, ons hiertegen verzetten. 

 Het huis voor alle inwoners, oftewel het nieuwe gemeentehuis in Almkerk, dient voor 

iedereen bereikbaar te zijn. Zowel met de auto als de fiets en met het openbaar 

vervoer. 
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Duurzaamheid 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te 

gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels 

te verminderen en in te zetten op eenvoudige procedures, niet door subsidies. Het 

streven om Altena energieneutraal te maken ondersteunen wij. 

 

 We stellen een energievisie op voor de gemeente Altena met als doel Altena ‘energie 

neutraal’ te maken. 

 De gemeente richt een energieloket op voor inwoners en bedrijven met betrekking 

tot energiemaatregelen en financieringsmogelijkheden. 

 Duurzame bedrijven wordt geattendeerd om zich aan te sluiten bij het netwerk de 

‘Biobased Delta’ om de circulaire economie te stimuleren. 

 Voor bijna alles wat we doen is energie nodig. Wij verwachten dat het niet lang meer 

duurt voordat we allemaal schone energie gebruiken. Om dit te bewerkstelligen 

opteren we voor een kunst-zonnepark waar gelijktijdig gerecreëerd kan worden. 

Vanzelfsprekend zullen onze inwoners hiervan meeprofiteren. 
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 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. De gemeente 

loopt hierin zelf voorop door zonnepanelen op overheidsgebouwen te plaatsen. 

 Bij particulieren en sportverenigingen wordt het gebruik van zonnepanelen 

bevorderd door duurzaamheidsleningen te verschaffen. 

 In een ‘Warmte Koude Opslag’ (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor 

het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een 

duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor 

energieopwekking fors teruggedrongen wordt. We zien voor onze gemeente 

hiervoor goede mogelijkheden. 

 Wat ons betreft doet de ‘Smart Grid’ ook haar intrede in Altena. Een Smart Grid is een 

slim energiesysteem waarbij zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen en 

huishoudelijke apparaten, op intelligente wijze met elkaar zijn verbonden en die 

energiediensten leveren aan elkaar. Dit maakt het mogelijk om vraag naar en aanbod 

van (duurzame) energie op elkaar af te stemmen. 

 Elektrische auto’s en fietsen zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. 

De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 Op afgelegen gebieden waar het opladen van de fiets of de telefoon lastig is 

introduceert de gemeente bankjes op zonne-energie. Werken en recreëren in het 

buitengebied wordt daardoor nog aantrekkelijker. 
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 Bij vervanging wordt in openbare ruimten LED-verlichting geplaatst. 

 Woningbezitters die hun huis verduurzamen, worden beloond met een verlaging van 

de OZB. 

 Bij nieuwbouw gaan wij voor gasloze bebouwing. 

 De weg naar een energieneutraal Altena mag niet ten koste gaan van de directe 

leefomgeving. Om deze reden sluiten we windmolens in Altena uit. 
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Ondernemen 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor 

van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met 

de gemeente.  

 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 

aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum of bedrijventerrein is van 

toegevoegde waarde voor de inwoners en trekt mensen en werknemers aan van 

buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente Bedrijven Investering Zones (BIZ) 

stimuleert. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen 

dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers 

mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt 

toegebracht.  

 Te veel regels zijn voor niemand goed, ook niet voor ondernemers!  

 We versimpelen het vergunningenstelsel; zo moet bijvoorbeeld het verkrijgen van 

een vergunning voor een klein terras eenvoudiger worden. Bovendien schaffen we 

de precariobelasting volledig af.  
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 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. 

We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd 

wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 

toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. We stimuleren agrariërs om ook aan 

landschapsbeheer te doen. 

 Boeren en tuinders die ambachtelijke streekproducten maken, kunnen rekenen op 

onze steun. Deze eerlijke en smaakvolle producten uit onze eigen streek zijn belangrijk 

voor de promotie van de gemeente Altena.  

 De vraag naar buitenlandse arbeid moet niet worden onderschat. De VVD wil 

huisvesting mogelijk maken door nieuwe woonvormen. Speciale huisvesting op maat 

voor deze doelgroep. Goed verzorgd en voorzien van goed toezicht. De sociale 

structuur van woonwijken mag niet worden ontwricht en reguliere woningen 

moeten zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners.  

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 

Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft 

de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat 

ondernemers zelf kunnen kiezen of en wanneer zij, zoals bijvoorbeeld op zon- en 

feestdagen, open willen zijn.   

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld 

wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  
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 Wij willen vergunningen, zoals bijvoorbeeld de kapvergunning, waar mogelijk 

afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.  

 Onze regio is rijk aan ZZP’ers, startende en gevestigde ondernemers. Veelal opereren 

deze zelfstandigen en bedrijven alleen. Wij vinden het een rol voor de gemeente om 

deze ondernemers te faciliteren.  

 Het ondernemersklimaat mag meer bevorderd worden en daarom pleiten wij voor 

het ‘Ondernemershuis Altena’. Het ondernemershuis kan ondernemers adviseren en 

betrokken partijen verbinden. Dit zorgt voor een vitale Altena economie. 

 Een bedrijfscontactfunctionaris kan grote en kleine bedrijven helpen bij hun 

contacten met de overheid. Wij vinden dat hier ten minste één ambtelijke 

medewerker voor moet worden vrijgemaakt.  

 Onze ondernemers in Altena hebben een uitstekende reputatie in binnen- en 

buitenland. Werkendam is goed in scheepsbouw en -onderhoud, maar ook in natte 

waterbouw. Woudrichem is zeer bedreven in logistiek. En Aalburg doet het uitstekend 

in de handel in o.a. bloemen, planten, levensmiddelen en auto's.  

Maar de wereld houdt voor onze ondernemers niet op bij de grenzen van Altena. Zij 

richten zich op de omliggende ondernemerscentra, zoeken daarin de samenwerking 

en streven naar economische en infrastructurele samenhang. Bijvoorbeeld met 

ondernemers in Gorinchem, de Drechtsteden, Waalwijk, Raamsdonksveer en 

Made/Drimmelen. De VVD stimuleert actief deze samenwerking: direct en indirect via 

zuster-VVD-Netwerken in die regio's. 
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Werk en inkomen 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld 

voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot 

zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van 

onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen 

heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 

opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van 

de wet.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij 

maken de gemeente een leukere plek om te wonen. 

 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk 

arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een 

uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering 

naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit 

belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.  
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 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Ook 

mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel 

weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wij 

vinden dat voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie verwacht mag 

worden. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie 

verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de 

laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.  
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Onderwijs 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. 

Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met 

elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt 

daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft 

er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  

 

 De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat 

er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. 

 De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er 

ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. 

 De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 

nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, drugsgebruik, 

loverboys en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente 

dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. 
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 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later, bij voorkeur in onze regio. Gedegen vakopleidingen 

die aansluiten op de arbeidsbehoefte van onze ondernemers achten wij van groot 

belang. 

 De arbeidsmarkt staat onder druk. Met name het aanbod van technische vakmensen 

schiet ook in Altena te kort. Tegelijkertijd verlaten jonge mensen soms Altena om 

elders een vak te leren en dan daar te blijven. De VVD wil onderzoeken hoe wij de 

vraag naar vakmensen in de bouw, de maaksector en andere technische bedrijven in 

evenwicht kunnen brengen met het aanbod. Wij denken hierbij aan het aantrekkelijk 

maken van technische scholingstrajecten dicht bij huis, leer-werktrajecten voor 

jongeren en omscholing van ouderen. Met 'dicht bij huis' bedoelen we de gemeente 

Altena en omliggende gemeenten waar soortgelijke knelpunten zich voordoen. 

 Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. 

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener 

regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om 

ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk 

probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor 

goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, 

cultuur en sport. 
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 Scholing is voor alle leeftijden. Wij vinden, dat scholing op het gebied van 

laaggeletterdheid en digibetisme actief aangeboden dient te worden, zodat iedereen 

mee kan doen in deze snel veranderende wereld. 
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Zorg 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat 

iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij de 

mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet 

voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de 

gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het 

aanvragen van zorg. Een vast contactpersoon die je helpt om duidelijkheid te 

scheppen in de regels en die in jouw belang meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel inwoners van Altena met liefde zorgen voor hun naasten. 

Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

• De gemeente blijft gebruik maken van de zogeheten ‘mantelzorgwaardering’ 

om mantelzorgers een financiële tegemoetkoming of een kortingspas te 

geven. 
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• De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, waar 

mantelzorgers raad en advies kunnen krijgen. 

• De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af 

en toe afstand kunnen nemen van de zorg en dat een goede vervanger het 

dan even overneemt. 

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor 

ouderen, kinderen en gehandicapten.  

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden 

heft de gemeente een eigen bijdrage. 

 De rijksmiddelen voor AWBZ en Jeugdzorg, die over zijn gegaan naar de gemeente, 

worden door ontschotting van budget, volledig aangewend voor de WMO- en 

Jeugdzorg taken. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht waarbij maatwerk voor de 

hulpbehoevende een vereiste is.  

 De gemeente start een integraal persoonsgebonden budget voor inwoners met 

meerdere ondersteuningsvragen met betrekking tot welzijn en zorg, werk en 

inkomen, jeugdhulp, schuldhulpverlening, mobiliteit, etc. 

 Een klein gedeelte van de WMO-gelden wordt gebruikt ter ondersteuning van 

innovatieve particuliere initiatieven die hierdoor eerder kans van slagen hebben. 
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Toerisme en natuur 

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze rivieren en strandjes, van de 

vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze 

natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen 

verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. We 

leven in een aantrekkelijk gebied. Dat trekt mensen aan. Groen en vrijetijdseconomie zijn 

geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. 

 

 Als gemeente hebben we veel te bieden: wandelen langs de waterlinie met forten, 

bunkers en de vestingstad, fietsen in de Biesbosch, varen over de Maas en toeristisch 

rijden door de vele authentieke kerkdorpen. We willen dit graag delen met 

dagjesmensen en toeristen. Dit stimuleert de lokale economie.  

 Waar mogelijk stimuleert de gemeente samenwerkingsverbanden op het gebied van 

toerisme en natuur. 

 Altena is met haar landschapsschoon en haar recreatief aanbod voor toeristen en 

dagjesmensen een aantrekkelijke gemeente om te verblijven. Dit is van toegevoegde 

waarde voor ons als inwoners, want recreatie en toerisme dragen bij aan onze 

economie. Wij willen recreatieve ondernemers faciliteren om zich op dit gebied te 

kunnen ontwikkelen, zij moeten niet gehinderd worden door te veel regels. 
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 De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor 

hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren. 

 Waar de gemeente enerzijds probeert toeristen aan te trekken worden deze 

anderzijds belast. Dit strookt niet met elkaar en daarom dient de toeristenbelasting 

op termijn afgeschaft te worden. Tot die tijd dient toeristenbelasting alléén te 

worden gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar 

onze bezoekers gebruik van maken. 

 Voor de hele gemeente geldt dat overnachtingsmogelijkheden voor toeristen 

uitgebreid moeten worden. 

 De VVV wordt nieuw leven ingeblazen. 

 De Biesboschregio is een bestemming voor meerdaags bezoek. De zogeheten 

recreatiepoort Noordwaard willen wij een extra impuls geven. 

 De aantrekkelijkheid van ons gebied mag meer landelijke promotie krijgen. Een 

‘time-travel-app’ kan daaraan een bijdrage leveren. 

 Om het watertoerisme aantrekkelijker te maken, willen wij initiatiefnemers waar 

mogelijk de ruimte geven de waterkant verder te ontwikkelen. 

 Toerisme is prima te combineren met natuur. Veel ruiters vinden het heerlijk om in 

de buitenlucht paard te rijden. Dit is goed voor mens en dier. We willen daarom in het 

buitengebied ruiterpaden aanleggen. 
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 Het wildbeheer (WBE) houdt de stand van de in het wild levende dieren in de gaten. 

Gebonden aan strenge regelgeving mogen zij jagen. 

 Voor stropers is geen plaats. Stropen is een criminele activiteit. We willen dat de 

samenwerking tussen politie en WBE verder uitgebouwd gaat worden, zodat zij elkaar 

kunnen versterken bij het houden van toezicht in het buitengebied op zowel het 

stropen als op afval- en drugsdumpingen. 

 Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote 

stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 
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Afval en milieu 

We wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Het is normaal dat mensen zelf een 

bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. 

De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed 

gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.  

 

 Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse 

afvaldepots. 

 De gemeente gaat verrommeling tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuil rondom 

afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden 

snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

 We willen zoveel mogelijk afval hergebruiken voor nieuwe producten, daarom vinden 

we dat afval gescheiden moet worden opgehaald. Betere afvalscheiding leidt 

uiteindelijk tot lagere kosten. De gemeente stimuleert de circulaire economie.  

 Afval- en drugsdumpingen worden niet getolereerd en worden verhaald op de dader. 

 Milieustraten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. We streven naar ruime 

openingstijden van onze milieustations. 
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 De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het 

beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan 

gebruik maakt, ook bijdraagt in de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet 

alleen bij de woningeigenaren worden neergelegd, ook de gebruikers dienen hieraan 

bij te dragen.  

 De gemeente gaat voortvarend de samenwerking opzoeken met waterschappen om 

oplossingen te bedenken die wateroverlast op het land en op straat helpen 

verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij. 

 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 

regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert samen met het 

waterschap het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik 

van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. 
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Sport en bewegen 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 

sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten.  

 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het beleid voor ruimtelijke ordening. 

Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een 

redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van 

vrijwilligerswerk. 

 Wij zijn voor een evenwichtige verdeling van subsidiegelden en financiële bijdragen 

met betrekking tot accommodaties.   

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 

buurtsportcoaches.  

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een 

prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.   

 We leven in een waterrijk gebied. Voor de veiligheid van de kinderen, stellen we 

schoolzwemmen verplicht. 

 Sport brengt plezier en activeert, is gezond en bevordert de sociale cohesie. De 

gymlessen op scholen dienen dan ook door vakdocenten gegeven te worden. 
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 We willen de inzet van sportcoaches continueren en de Sportraad mag meer taken en 

verantwoordelijkheden krijgen. 

 Wij zijn voor samenwerking tussen onze zwembaden, een uniform tarief en een 

zwemabonnement dat geldig is in de gehele gemeente Altena.  
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Kunst en cultuur 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert 

de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de 

economie.  

Cultuur in Altena is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs 

en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

 

 Elke kern in Altena kent haar eigen cultuur en tradities. Deze koesteren we. We geven 

elke kern de ruimte te doen wat zij willen doen om de tradities te behouden. Een 

Altena-brede Cultuurraad kan daarbij als aanspreekpunt dienen. 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis 

en cultuur van Altena kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te 

koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaas-

intocht, het NK visbakken, carnaval en de kastelendag op kasteel Dussen. Ook musea, 

zoals het Biesboschmuseum, het Visserijmuseum en de forten Altena, Bakkerskil en 

Giessen, die de geschiedenis bewaken en bewaren, dragen wij een warm hart toe. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op 

de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 
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 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en 

een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd 

worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.   

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen.  

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een 

zogenoemd (digitaal) evenementenloket.  

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

  



 VVD ALTENA: KIES VOOR DOEN 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VVD ALTENA: KIES VOOR DOEN 49 
 

Nieuwkomers 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen. 

Maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  

 

 Zolang nieuwkomers, waaronder vluchtelingen met een verblijfsstatus, in Altena zijn, 

passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de 

samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen 

verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te 

bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.  

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Altena veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 

gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf 

gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en 

verwachten dat ook van anderen. 

 Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats 

tussen buurgemeenten in de regio.  

 Wij zijn geen voorstander van een AZC in Altena. Als de minister de opvang van grote 

groepen asielzoekers verplicht stelt in Altena, zal onze gemeente pleiten voor alleen 

tijdelijke opvang van zo klein mogelijke groepen. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  



 VVD ALTENA: KIES VOOR DOEN 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VVD ALTENA: KIES VOOR DOEN 51 
 

Initiatieven van inwoners 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het 

gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, 

opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van 

energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar een krachtige 

gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de 

gemeente mensen helpt om het dorpshuis, de sporthal en de bibliotheek in de benen 

te houden. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de 

dorpskernen in stand te houden, zoals de ouderencursus, een leesklasje, een cursus 

digitale vaardigheden en de muziekvereniging. 

 We zoeken nog meer de samenwerking op met de inwoners van Altena. Binnen Altena 

is veel kennis en ervaring aanwezig op verschillende terreinen. Deze kennis en 

ervaring willen we graag gebruiken om tot de beste oplossingen en resultaten te 

komen. De actieve dorpsraden zijn hiervan een voorbeeld. 
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Belastingen en geld 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. 

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de 

gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom 

zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan 

wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor onze inwoners en 

ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet 

acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 

 De woonlasten, zoals de OZB, blijven zo laag mogelijk. 

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te 

betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  

 De hondenbelasting schaffen wij af. Er is ook geen belasting voor katten en paarden.  

 We maken budget vrij van € 5,- per inwoner, zodat met deze gelden innovatieve 

plannen kunnen worden gerealiseerd voor het energieneutraal maken van onze 

gemeente. 
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 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente 

een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele 

uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden 

gebruikt voor structurele extra uitgaven.  

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 

eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Gemeenteschuld door het aangaan van leningen dient teruggedrongen te worden. 

Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. 

De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven op een aanvaardbaar niveau of 

gaan daar naartoe.  

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat 

wanneer een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De 

gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen 

hoe lang deze geldig is, ofwel horizonbepalingen invoeren. 
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Dienstverlening 

Het samengaan van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot één 

gemeente Altena geeft nieuwe kansen en mogelijkheden. Wij willen de dienstverlening 

van de nieuwe gemeente op een nog hoger peil brengen. We verwachten van de 

gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge 

prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de 

bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend 

dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze 

zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. 

  

 De lokale overheid is een kleine, efficiënte en daadkrachtige overheid zonder extra 

bestuurslagen. 

 Als Altena zijn we een gemeente die meetelt in Brabant. Hiervan maken we gebruik 

door mee te doen aan pilots en door de krachten te bundelen om zaken voor elkaar 

te krijgen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. 

 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de 

gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet 

andersom. 
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 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je 

niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. 

Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.  

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik 

van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies 

online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB (Wet Openbaar Bestuur) 

verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.  

 Privacy is een groot goed. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente de 

digitale privacy van haar inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere 

overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te 

bestraffen.  

 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 

inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van 

vooruitstrevende digitale mogelijkheden. 

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die 

van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert.  

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang 

voor bewoners. 
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 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale 

opstelling en haar blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente 

uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt 

behaald. 

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog 

voor samenwerking met gemeenten in de regio en andere overheden zoals de 

Provincie, Waterschappen en het Rijk.  

 De omgevingswet is een kans. Wij pleiten voor minder regels en eenvoudige 

ruimtelijke plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 
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Samenstelling programmacommissie 

 

 Herman Bouman 

 Pim Bouman 

 Kees Braat 

 Robert van Dijk 

 Ad Gravendeel 

 Jan Kolff 

 Inge Schuller 

 Dite van Vianen 
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