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‘Met klei maak je een kruik. Maar
het is de ruimte binnenin die de
kruik nuttig maakt.’ Deze oude
wijsheid kreeg ik mee in mijn
opleiding tot architect. Als je
huizen bouwt gaat het niet om de
stenen die je stapelt, maar om de
ruimte die je daarmee creëert.
Ruimte om in te spelen, leren,
werken en ontspannen, ruimte
om in samen te komen of je terug
te trekken. Kortom, ruimte om in
te leven. Zo staan wij als
ChristenUnie ook in ons
raadswerk. Het doel van ons
politieke werk is niet de winst
voor onze partij, maar de ruimte
die we daarmee creëren voor de
samenleving.

Het mooie aan bouwen is dat je
dat samen doet. Vanuit een hart
vol geloof, hoop en liefde voor de
wereld en onze gemeente willen
wij de komende jaren samen
bouwen aan Altena. Samen met u,
want dit onderstreept dat
niemand het alleen hoeft te doen.
En de overheid functioneerd pas

goed als zij samenwerkt met haar
inwoners.

In dit magazine laten wij zien hoe
wij in de samenleving staan, samen
met de mensen die op ons pad
komen. Wij zien het als onze
Bijbelse opdracht om naast de
mensen te gaan staan die ons
nodig hebben en ze waar mogelijk
te ondersteunen. En we zien het
als onze verantwoordelijkheid om
op een duurzame manier om te
gaan met Gods schepping. Als
ChristenUnie zullen wij ons blijven
inzetten voor een rechtvaardige
en dienstbare overheid die
opkomt voor de zwakkeren in onze
samenleving. En we blijven ons
inzetten voor een overheid die
ruimte biedt aan alle mooie
initiatieven vanuit de

samenleving die bijdragen aan
een mooier en duurzamer Altena.

Wij hopen dat wij u met dit
magazine een mooie inkijk
kunnen geven in wie wij zijn, wat
ons inspireert en waar wij het
voor doen. Uw stem, steun én
gebed zijn heel waardevol om ons
werk in de gemeenteraad te
kunnen voortzetten.

‘Bid tot de Heer voor de stad, zet
je in voor haar bloei, want de bloei
van de stad is ook jullie bloei’

(Naar Jeremia 29:7)
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Tussen kunst
en politiek
Aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg staat het
oudste kerkje van Altena. Honderden jaren
geleden vestigden de eerste inwoners van de
regio zich rond deze plek. Het begin van een
bruisende gemeente en een gebouw dat tot
op de dag van vandaag wordt gebruikt voor
diensten en concerten. Vandaag is het de
plek waar raadslid Wijnand van der Hoeven
en muzikant Ruben Romijn elkaar ontmoeten
voor een gesprek over de cultuursector in
Altena.

Heldere zonnestralen breken door de wolken
en schijnen door de hoge ramen van de oude
kerk naar binnen. Al bijna 400 jaar wordt er
muziek gemaakt in het karakteristieke
gebouw. Eerst door het orgel, maar toen de
de gemeente te groot werd voor het gebouw,
ontstond er ruimte voor concerten van
allerlei kaliber. Raadslid Wijnand van der
Hoeven zit in het bestuur van Stichting Oude
Kerk Aalburg en maakt zich in de politiek
hard voor kunst en cultuur. Vandaag ontmoet
hij muzikant Ruben Romijn uit Andel om te
praten over hun gezamenlijke passie.

Omslagpunt
De cultuursector staat door de coronacrisis
meer onder druk dan ooit. Dat heeft Ruben aan
den lijve ondervonden. Hij zag zijn muzikale
carrière in duigen vallen. Naast zijn baan als
drumleraar speelt hij onder andere
drumpartijen in voor andere muzikanten en
drumt hij in de band van Christian Verwoerd.
2020 zou voor hem het omslagpunt in zijn
carrière worden, want de zaken gingen goed.
,,En toen kwam corona en werden alle
optredens geannuleerd,” vertelt hij. ,,Heel je
toekomstvisie valt in duigen.”
Op dit moment focust Ruben zich op het maken
van een album. ,,Christelijke muziek in
indiestyle. Dat hoor je nog niet vaak.” Maar zo’n
grote investering is voor muzikanten onzeker.
,,Je bent blij als je de kosten kan dekken, maar
dat is het klimaat in de muziekwereld van
tegenwoordig.”

Onderwijs
Muziek speelt ook een grote rol in het leven
van Wijnand. In zijn vrije tijd speelt hij
verschillende muziekinstrumenten en zingt hij
in een koor. Zijn passie voor muziek zit er al van
jongs af aan in. ,,Ik zat in de brugklas toen de
godsdienstleraar vroeg: ‘Wie wil er wat zingen?’
En ik dacht: ‘Wat maakt mij het uit ik zing wel
wat. Ik was altijd dat dikke ventje dat niet altijd
mee kon in de klas,” Vanaf het moment dat hij

zijn talent ontdekte veranderde Wijnand in een
podiumdier. ,,Het is belangrijk dat je iemand hebt die
je uit je schulp haalt. Dat kan een kantelpunt
veroorzaken zodat een kind denkt: ‘Hé ik kan iets’.”

Beleid
,,Die aandacht is heel belangrijk voor kinderen,”
beaamt Ruben. ,,Ik zie kunst als de stem van de ziel.
Het is onmisbaar.” Maar toch zorgt het huidige
politieke beleid ervoor dat muziekdocenten in zwaar
weer verkeren. ,,De subsidies voor privé
muzieklessen zijn verdwenen en in klassikaal
muziekonderwijs gestoken. Dat soort onderwijs is
belangrijk, maar kaapt eigenlijk de subsidie voor mijn
leerlingen weg.”

Is het tijd voor een herziening van het beleid? ,,Als
ChristenUnie waren we in eerste instantie niet voor
klassikaal muziekonderwijs,” zegt Wijnand.
,,Uiteindelijk zijn we meegegaan in het argument om
het te proberen, maar onder voorwaarde dat de
mensen die hun boterham moeten verdienen met
lesgeven de kans krijgen om mee te doen.” In de
praktijk blijkt dat toch ingewikkelder dan op papier.
,,We zijn er nu een jaar mee bezig, dan moeten we nu
kijken: werkt het?”

Kritisch
Om muzikanten tegemoet te komen verleent de
gemeente verschillende subsidies. ,,Maar voor veel
mensen zit er een soort schaamte bij en is het hun
eer te na om de hand op te houden bij de gemeente,”

vertelt Wijnand. ,,Al helemaal als ze kritiek hebben
op de gemeente.” ,,Ik ben ook wel kritisch hoor,”
vult Ruben aan. Of hij de gemeente ziet als een
bureaucratisch web? ,,Eerlijk gezegd wel.” ,,Kritisch
zijn mag,” antwoordt Wijnand. ,,Want dan kunnen
wij in het college de vraag stellen of er een
evaluatie is over het muziekonderwijs. En of we
wat extra kunnen doen voor de muziekdocenten.”
Daar heeft Ruben wel ideeën over. ,,Ik denk dat ze
er beter aan doen om vakspecialisten aan te
stellen op basisscholen die aan alle groepen les
kunnen geven. Wat je nu krijgt is dat wij op
projectbasis iets op moeten tuigen wat buiten ons
vakgebied ligt. Dat kost heel veel tijd en geeft geen
vastigheid, want na 10 lessen is het budget op.”

Samenwerken
Wijnand spoort muzikanten aan de samenwerking
op te zoeken. ,,De dwarsverbanden tussen de
verschillende muziekwerelden moeten versterkt
worden, zodat je elkaars netwerk kan gebruiken.
Dat lijkt me effectiever dan allerlei instituten
opbouwen. Scholen hebben bijvoorbeeld prachtige
muzieklokalen die voor allerlei doeleinden gebruikt
kunnen worden.”

Een kerk zou een kerk niet zijn wanneer er geen
muziek wordt gemaakt. Wanneer Wijnand
plaatsneemt achter de piano en Ruben ritmisch op
de cajon slaat, lijken alle politieke strubbelingen te
verdwijnen. Liggen de politiek en de muziekwereld
toch dichterbij elkaar dan gedacht?



Column Als jongetje van 12-13 jaar fietste ik
doordeweeks naar Sleeuwijk. Via de enige
toegangsweg voor alle verkeer van en
naar Werkendam, de Schans, reden we
richting “De Wegwijzer”. Bij De Tol
moesten we wachten voor de stoplichten
die het verkeer regelden op de A27.

Ja, de auto’s op de A27 moesten op hun
beurt dus regelmatig stoppen voor al het
(fiets)verkeer dat de snelweg wilde
oversteken. En dat ging niet altijd goed. Ik
weet nog van dodelijke ongelukken die
toen gebeurd zijn.

Gelukkig is er in de jaren daarna veel
veranderd. Er werden allerlei oplossingen
bedacht om de verkeersstromen te
scheiden. Zo ook bij De Tol. Er werd een
huis gesloopt waardoor het viaduct
aangelegd kon worden en er kwam een
nieuwe ontsluitingsweg naar de kern
Werkendam. Zo kon de Schans een
veiliger fietsroute worden voor alle
scholieren vanuit Werkendam, die in
Sleeuwijk naar school gingen. Maar
wilde je verder weg een opleiding
volgen, dan was het niet zo makkelijk
om daar te komen. De enige

mogelijkheid was de lijn 6 naar Dordrecht,
vanwaar je verder kon reizen.

Pas in 1986, toen ik al lang en breed aan
het werk was, kwam de Sneltreinbus, later
Interliner, nu Brabantliner genoemd,
waardoor de scholen in Utrecht en Breda
bereikbaar werden. Ook hiermee kwam
een veilige en snelle verbinding tot stand.

Het is jammer dat alles zo lang moest
duren. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
Denk aan de lange files die nu voor de
Merwedebrug staan. Ook al zet de
ChristenUnie zich al jaren in voor beter
openbaar vervoer, het is nog altijd een
zorgenkindje. Juist in de coronacrisis werd
pijnlijk zichtbaar dat in onze gemeente
buslijnen bij onderbezetting makkelijk
geschrapt worden.

Het jongetje van toen is nu een opa
geworden. Ik zou heel graag willen dat
mijn kleindochter op een veilige manier
naar school kan. En later als ze groter is,
de trein kan nemen naar Breda of Utrecht.
Dat er dan een halte is op het OV
knooppunt De Tol, waar trein en bus
samenkomen. Als ik dat nou nog eens mee
zou mogen maken…

De TolMachiel
Verd�rn

Wĳ ontzorgen u graag met een
deskundige en persoonlĳke
begeleiding en zĳn altĳd op zoek naar
het beste resultaat voor u.

Bĳ het kopen, verkopen of verhuren van uw woning.

Wij bieden kwaliteit en service.
Gaat u voor Goud?

met bouwkundige expertise

info@goudmakelaardij.nl
06 183 88 121
Smaelweer 1, Dussen
www.goudmakelaardij.nl

Neem contact met ons op
en we komen geheel
vrĳblĳvend bĳ u langs.
Bel, email of WhatsApp
ons voor een afspraak!

Peter
Úw lokale
m akelaar

ADVIES •ONTWERP • AANLEG
ONDERHOUD • BOOMVERZORGING

Broekgraaf 4 • Almkerk • 0183 - 44 88 61
info@reneschutte.nl • www.reneschutte.nl

advertentie

advertentie
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“Het zou mooi zijn als over
een paar jaar de voedselbank
niet meer nodig is”

Interview met Hennie en Gert Schermers

Hennie en Gert Schermers uit
Werkendam zetten zich vol
enthousiasme in voor de zwakkeren in de
samenleving. Gert door zijn werk bij de
voedselbank en Hennie als raadslid.

In de voedselbank in Sleeuwijk staan
tientallen grote, blauwe tassen klaar om
gevuld te worden met levensmiddelen.
Elke week werken er tientallen
vrijwilligers om zo’n 90 gezinnen uit

Altena te ondersteunen. Een van die
vrijwilligers is Gert Schermers. Hij zet
zich drie dagen per week in om het reilen
en zeilen binnen de voedselbank in
goede banen te leiden.

Waar Gert zich aan de praktische kant
inzet voor de zwakkeren in de
samenleving, doet zijn vrouw Hennie dit
in de gemeenteraad. Naast haar werk als
directrice van twee basisscholen, is ze

sinds 1997 betrokken bij de lokale
politiek. Daar houdt ze zich namens de
ChristenUnie bezig met het beleid rond
sociale onderwerpen als de (jeugd)zorg,
schuldhulpverlening en WMO.

Dienstbaar
De betrokkenheid bij de sociale kant van
de samenleving is hen van huis uit
meegegeven. ,,Zowel de ouders van
Hennie als mijn ouders waren actief in de

kerk en we hebben elkaar via het
jeugdwerk ontmoet,” vertelt Gert. ,,Het is
niet iets wat je alleen vanuit de kerk
hoort te doen,” vult Hennie aan. ,,Maar
omdat je dienstbaar wilt zijn en het
geloof handen en voeten wilt geven. Ik
zie het als een Bijbelse opdracht om als
een schild te zijn voor de zwakkeren in
de samenleving.”,,De belangrijkste
motivatie hangt hier,” Gert wijst naar een
muurschildering in de kantine van de
voedselbank. ,,Een vers uit de Bijbel: Wat
jullie voor hen gedaan hebben, hebben
jullie voor Mij gedaan.”

Preventief
Ook al verdiept Hennie zich in de ‘zachte’
kant van de samenleving, er moeten vaak
harde beslissingen worden genomen. ,,Er
zit een aardig verschil tussen
beslissingen over lantaarnpalen en
stoepranden of bezuinigen op de zorg.
Dat is een pijnlijk onderwerp,” vertelt ze.
,,Bij bezuinigingen wordt alles opnieuw
tegen het licht gehouden, dat is ook wel
weer een kans om te kijken wat beter of
anders kan.”
Over wat er beter kan heeft Hennie

genoeg ideeën. ,,Ik vind het belangrijk
dat je probeert om zo veel mogelijk
preventief te werken, zodat dure zorg
niet nodig is,” vertelt ze. ,,Daarmee
bedoel ik bijvoorbeeld het armoedepact
van de gemeente of initiatieven als de
HartenBrigade in Giessen. Dat concept is
heel eenvoudig. Ze organiseren allerlei
activiteiten waar iedereen welkom is. Je
hebt er geen indicatie, sticker of label
voor nodig om mee te doen. Daar wil ik
me hard voor maken, zodat er in elke
kern plekken komen waar mensen
laagdrempelig terecht kunnen.”

Want ook in Altena zijn er genoeg
mensen die de eindjes niet aan elkaar
kunnen knopen. ,,En als dat nodig is kom
je al snel bij de voedselbank terecht,”
vult Gert aan. Tijdens de coronacrisis
heeft hij een nieuwe categorie klanten
ontdekt: Mensen die door de crisis hun
baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt. Hennie:
,,Uiteindelijk wil je voorkomen dat
mensen naar de voedselbank moeten.
Het zou mooi zijn als over een paar jaar
de voedselbank niet meer nodig is.”

“Daar wil ik mij hard voor
maken, zodat er in elke kern
locaties komen waar mensen
laagdrempelig terrecht
kunnen”



“Ik spreek ze aan zonder
oordeel en trakteer ze op
lekker eten”

Wat hebben een ouderling, burgerraadslid
en jongerenwerker met elkaar te maken?
Op het eerste gezicht misschien niet zo
veel, maar in dit geval zetten ze zich alle
drie in voor het welzijn van jongeren in
Altena.

In een pand aan de Hoogjens in Sleeuwijk
huist het jeugdhonk van VEG De Burcht. Er
is een bar, tafelvoetbal en genoeg plek om
te chillen en muziek te maken. De ruimte
is niet alleen voor jongeren van de kerk.
Sinds kort stelt de gemeente de ruimte
open voor het project ‘Food for the soul’.
Vandaag komen Caroline van Tilborg en
Bart Schutte een kijkje nemen bij dit
nieuwe initiatief. Caroline is leerkracht op
CBS De Zaaier in Andel en Bart is
jongerenwerker bij stichting Tienerfriends
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de Friendship en ook actief bij
Jongerencentrum de Pomp. Ze zijn dit
jaar beiden verkiesbaar voor de
ChristenUnie.

Aaron Berg is onafhankelijk management-
adviseur en woont sinds 4 jaar in
Nieuwendijk. Onlangs werd hij benoemd
tot ouderling. ,,Wij merkten dat wij als
kerk vaak teveel naar binnen gericht
waren en zijn daarom bezig gegaan met
de vraag hoe we ons dus meer naar
buiten konden richten,” vertelt hij aan de
grote tafel die midden in het jeugdhonk
staat. ,,Geïnspireerd door hoe Jezus dat
deed. Hij ging in gesprek met mensen
tijdens het eten. Dat was ook de basis
voor dit project: Food for the soul.”

De straat op
Samen met anderen gaat Aaron om de
twee weken de straat op. ,,Dan kijken we
wie we tegenkomen en open staan voor
een gesprek. De meeste mensen willen
dat niet, maar een groep jongeren die op
straat rondhing wel. Dat was bijzonder.”
Zo zijn er nu een aantal jongens waarmee
we regelmatig in gesprek raken. ,,We
spreken ze aan zonder oordeel en

trakteren ze op lekker eten. Dan gaan we
hier zitten en praten. Daarna kunnen we
tafelvoetbal spelen of darten.” De
gastvrijheid zorgt ervoor dat de jongeren
zich veilig voelen. ,,Zo vertellen ze over
hun thuissituatie die niet al te best is en
over wat er speelt onder jongeren. Over
een jeugdhonk dat hier is verdwenen en
over jongerenwerkers van de gemeente
die verdwijnen.”

Voorbeeld
,,Die verhalen ken ik wel,” vertelt Bart.
,,Bijvoorbeeld over een nieuw
jongerencentrum dat niet door kon gaan.
Buurtbewoners zaten daar niet op te
wachten, omdat er rondom een vorig
jongerencentrum overlast was. Maar
zolang je jongeren geen plek biedt, wordt
het niet beter met de overlast.” ,,In Andel
is deze overlast nu in het nieuws, omdat
mensen de publiciteit opzoeken. In
werkelijkheid speelt dit op meer plekken,”
aldus Caroline. ,,Een plek als deze kan
precies zijn wat jongeren nodig hebben,”
vult Bart aan. ,,Het is bovendien een mooi
voorbeeld voor andere kerken en
organisaties om een ruimte beschikbaar
te stellen,” zegt Caroline. ,,Al moet de

gemeente dit soort initiatieven wel
faciliteren. Steeds meer jongeren
groeien op in complexe situaties. Ze
hebben daardoor veel meer moeite in
het maken van goede keuzes in het
leven.”

Voorkomen
Door de coronacrisis worden
sommige jongeren extra geraakt,
merkt ook Aaron. ,,Ze vertellen dat
ze geen zin meer hebben in
school en soms terugvallen in
drugs. Door de pandemie zijn ze
eenzaam en zitten ze niet
lekker in hun vel.” Als
jongerenwerker weet Bart wat
voor gevolgen dit kan
hebben. ,,Daar hebben ze
niet alleen nu last van, de
nasleep kan nog jaren
duren. Initiatieven als
deze en gelukkig ook
diverse andere in Altena
kunnen helpen om
problematiek te
voorkomen. Al
ontvang je maar een
kleine groep.”

‘Deze plek is precies
wat jongeren
nodig hebben’
In gesprek met Aaron, Caroline en Bart



ColumnTegeltaks of gratis boom? Waar gaat dit
over? Het gaat over groen in de
woonomgeving. Als we naar onze dorpen en
steden kijken dan zien we dat er in de loop
van de jaren op veel plaatsen meer
aandacht is geweest voor verharding dan
voor groen. Veel woningen dicht bij elkaar
met daaromheen vooral ruimte voor onze
auto’s om te kunnen rijden en parkeren.
Maar ook dichter om de woningen zie (of
zag?) je een trend om vooral een mooi
terras te hebben, weinig groen, weinig
onderhoud.

Daar willen we verandering in brengen.
Enkele jaren geleden bedacht iemand
daarvoor een zogenaamd tegeltaks:
belasting heffen over de vierkante meters
verharding om mensen te ontmoedigen om
meer verharding aan te leggen en te kiezen
voor meer groen. Die taks was tussen twee
haakjes niet voor de gemeente, maar voor
de inwoners! Wij als ChristenUnie willen
niet straffen maar gaan belonen. Beloon
mensen die hun erf of tuin willen
vergroenen door ze een bonus te geven.
Bijvoorbeeld een gratis boom of een
groenbon. De effecten van meer groen in
tuinen en woonwijken zijn zichtbaar en
meetbaar. Er zijn groene wijken en parken

in steden waar meer biodiversiteit is dan in
sommige landbouwgebieden.

Het helpt. We weten allemaal dat het
klimaat verandert. Het wordt natter en
warmer. U weet ook dat de schaduw van
een boom meer verkoeling geeft dan de
schaduw van een parasol. Dat is het mooie
van vergroening van tuinen dat mensen er
zelf plezier van hebben en als we het met
zijn allen doen, dan heeft het hele dorp of
de wijk er voordeel van.

Dit willen wij uiteraard ook in de openbare
ruimte tot stand brengen. Meer bomen en
groen. Meer ruimte voor water. Verharde
parkeerplaatsen vergroenen. Als u wilt
weten hoe mooi dat kan zijn: zoek op
greenbricks.

Meer bomen, meer struiken, geven meer
vogels, meer insecten. En meer vogelpoep
en meer bladeren in de tuin. Maar dat
hebben we er graag voor over toch?

Voor een gezondere leefomgeving met
veel groen, zingende vogels, insecten,
sloten en vijvers om van te kunnen
genieten. Wij gaan ervoor!

Tegeltaks
of gratis boom?
K�s Neuwenhuizen
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Ik vertrouw mijn
stem toe aan de

ChristenUnie, omdat onze
partij in het bijzonder oog

heeft voor al het wonderlijke
leven om ons heen en de meer
behoeftige bewoners van onze
samenleving. Het spreekt me
daarbij aan dat ChristenUnie
niet per definitie streeft naar
steeds meer welvaart, maar

naar genoeg voor
eenieder.

Ik stem
ChristenUnie
vanwege haar

christelijke fundament
en inhoudelijke en
deskundige fractie.
ChristenUnie Altena;

daar kun je op
bouwen!Marjan

van der Meij

Ik stem
ChristenUnie omdat ik
me door hen het best

vertegenwoordigd voel bij mijn
zakelijke missie - ik ben als

ondernemer nauw betrokken bij
het sociaal domein, de zorg en
het onderwijs - en persoonlijk

vanwege een visie
die vaak

overeenkomt.

Ik stem ChristenUnie
omdat zij vanuit Gods liefde
omzien naar elkaar en de

ander willen dienen. Dat is de
basis voor een betere wereld
en de reden waarom ik op

deze partij stem.

Wij stemmen
ChristenUnie omdat
de standpunten van
deze partij eerlijk

helder en
evenwichtig zijn.

IK STEM
CHRISTENUNIE

OMDAT...

Ad en
Anneke Bor

Arian
Schouten

Fred van
der Vlis

Peter
Bults



GRIEKENLAND
VAN ALTENA NAAR...

OM HULP TE BIEDEN AAN DAK- EN THUISLOZEN

Na een zware periode in haar leven
besluit Judith van Ekris uit Werkendam
haar leven om te gooien. Ze is dan 60
jaar en basisschooljuf in Brakel. Maar als
ze nu geen gehoor zou geven aan de
wens om zich vanuit haar geloof in te
zetten voor de medemens, zou het er
nooit meer van komen. Ze emigreert
naar Athene om daklozen te helpen. Na
5 jaar is ze terug, maar nog lang niet
klaar met haar werk.

Het is augustus 2015 als Judith naar
Griekenland vertrekt om daklozen die
getroffen waren door de economische
crisis een helpende hand te bieden. Niet
wetende dat er een enorme
vluchtelingencrisis op het punt stond uit
te breken. ,,Na een paar weken kwamen
de eerste vluchtelingen aan en bleek al
snel dat ik deze mensen ging helpen,”
vertelt Judith. Eerst deed ze dat namens
een zendingsorganisatie, later onder
andere als vrijwilliger bij het Leger des
Heils. ,,Maar altijd ondersteund door de
Hervormde gemeente in Werkendam en
vele anderen. Ik ben nooit geld tekort
gekomen.”

Persoonlijk contact
In de loop der jaren heeft Judith haar
eigen werkwijze ontwikkeld. ,,Ik vind de
persoonlijke contacten belangrijk,”
vertelt ze. ,,Mijn stijl is steeds geweest
dat ik de mensen leerde kennen en ze
niet klakkeloos ging helpen.” Judith
leerde mensen kennen in de meest
schrijnende omstandigheden. ,,Zoals een
jongen uit Eritrea die nu 3 jaar in Athene
woont. Pas in november 2023 heeft hij
een gesprek over of hij daar mag blijven.
Toen hij moest vluchten liet hij zijn
zwangere vrouw achter. Zijn kind wordt
deze zomer twee en hij heeft het nog
nooit gezien. Hij probeert van tijd tot tijd
een vliegticket te krijgen naar een ander
land, maar het is nooit gelukt. Hij is altijd
teruggestuurd. Ik heb nog contact met
hem en vele anderen. Het worden echt je
kinderen. Ik was een beetje de moeder
overste,” zo vertelt ze met een glimlach.

Terug naar Nederland
Vorig jaar maart is Judith teruggekomen.
,,Ik heb nog voor 25 jaar plannen, maar
op een keer komt het moment dat je
teruggaat.” Net op tijd, want niet veel

later werd er bij een periodieke controle
borstkanker geconstateerd. ,,Gelukkig
was het goed te behandelen en ben ik
inmiddels hersteld. Maar als ik in
Griekenland was gebleven, had ik het
niet zo snel ontdekt. Eigenlijk heel
bijzonder, daar ben ik ook heel dankbaar
voor. Achteraf zie ik Gods leiding. Het
was niet voor niks.”

Betrokken
Rustig aan doen zit er voor Judith niet in.
Ze is van plan om binnenkort weer in
Athene te gaan kijken. “Ik mis het nog,
de reuring in de stad. De mensen. De
voorzieningen voor de vluchtelingen zijn
erg slecht, dus ik vond het heel fijn dat ik
iets kon doen.” Nu ze thuis is zit ze niet
stil. Zo helpt ze vluchtelingen die pas in
Nederland wonen en is ze nog steeds
betrokken bij een tweetal projecten in
Griekenland. Altijd met dezelfde
motivatie. ,,Als iemand in nood is en in
armoede leeft moet je helpen. Een
Bijbelse opdracht, dus wie ben ik om het
niet te doen?”

Inzamelen
Van het geld dat in Nederland werd
verzameld hielp Judith
vluchtelingen met allerlei
praktische zaken als schoenen, een
bril of luiers. Ook deed ze veel
straatwerk onder daklozen in
Athene en in de haven van Piraeus.
Daarnaast zette ze kleinschalige
projecten op als een inloophuis en
eetprojecten. ,,Soms dacht ik: Het
is pleisters plakken. Wat stellen
deze dingen nou voor, maar
eigenlijk moet ik dat niet denken,
want uiteindelijk gaat het om het
sprankje hoop dat je deze mensen
kunt geven. Ze hebben het echt
ontzettend zwaar.”

Judith
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Koffie & Thee Koffiebenodigdheden Frisdrank

Soepen

Zoetwaren & Koek Chips Bier & Wijn

Schoonm. & Non-Food

Ga voor gemak! ALLE arĄkelen voor uw bedrijfs- of
sportkanĄne eenvoudig te bestellen via één adres.
Waar u voorheen al genoot van de service, persoonlijke aanpak en
brede assortiment van ATS, profiteert u nu ook van het gemak van

online bestellen. Al onze producten overzichtelijk bij elkaar,
eenvoudig te bestellen en bij u afgeleverd door één van onze eigen
chauffeurs. Ook aĠalen in Andel behoort tot de mogelijkheden*.

ATS-SHOP.NL

Team ATS heet u
graag welkom met

een GRATIS
verrassing bij uw
eerste webshop-

bestelling!

advertentie

advertentie

Henk neemt het rentmeesterschap van de
aarde uiterst serieus. ,, Ik vind dat ik als
christen alles wat ik doe, voor de Here moet
doen. Ik ben altijd aan het kijken naar hoe ik
iets efficiënter en duurzamer kan maken,”
vertelt hij. Dat begon al in de jaren ‘90, toen
het familiebedrijf nog in het produceren van
veevoer zat. ,,Toen heb ik gekeken naar hoe ik
dat beter kon doen door beter gebruik te
maken van het land en door het
optimaliseren van processen.” Een proces
wat nu circulaire landbouw wordt genoemd.

Het Giessense familiebedrijf Schouten
Europe is een van de grootste
vleesvervangerproducenten ter wereld.
Aan het hoofd staat Henk Schouten die
daarnaast de laatste plek op de kieslijst
van de ChristenUnie inneemt. Politiek
actief is hij niet, maar zijn boodschap
om de wereld een stukje duurzamer te
maken is duidelijk: plantaardig voedsel
is de oplossing.

,,Later is het idee geboren om eiwit direct
van het land te eten in plaats van de dieren
op te eten. Dan sla je een stap over die ervoor
zorgt dat voeding duurzamer wordt. Ik ben
helemaal niet tegen veehouderij. Maar de
verhouding tussen dierlijk en plantaardig
voedsel moet anders komen te liggen.”

De transitie naar plantaardig eten is zo
makkelijk nog niet. ,Al sinds het ontstaan van
deze gedachte zijn er tegenstrijdige belangen
geweest. Ook in de politiek, omdat de
overheid veel inkomsten heeft vanuit dierlijke
producten” licht Henk toe. Maar dat is nu aan
het veranderen. Zo werkt de gemeente
Altena actief aan het stimuleren van
circulaire landbouw en heeft de gemeente
meegedaan aan de Dutch Food Week.

Henk is zelf betrokken bij de pilot CHIEF:
Centrum voor Hulp Innovatie, Educatie en
Fascinatie plantaardige eiwitten. Dit is pilot
om de voedseltransitie te versnellen en
aandacht te creëren voor plantaardig
voedsel. ,, Er zijn nog veel mensen die nog
nooit geprobeerd hebben om
vleesvervangers te eten,” aldus Henk. ,,Daar
valt nog een hoop te winnen. Ik hoop dat
Altena over tien jaar echt een voorbeeld is
voor andere gemeenten. Een soort ‘blue
zone’ waar mensen gelukkiger en gezonder
zijn.”

‘Ik hoop dat Altena over
tien jaar een ‘blue zone’ is
waar mensen gezonder
en gelukkiger zijn’



Sofie van de Waart
inintiatiefnemer

Als alles meezit is Dussen binnenkort
vijftien appartementen en evenveel
geschakelde woningen voor senioren
rijker. Initiatiefnemers Dico Roubos en
Sofie van de Waart willen er niet alleen
een fijne plek voor ouderen van maken.
De wijk dient straks het hele dorp.

Aan de Dorpsstraat 49a in Dussen ligt bij
een bedrijfspand een lap grond van 2
hectare. Eigenaar Dico Roubos en oud
Dussenaar Sofie van de Waart willen
daar graag 15 appartementen en
geschakelde woningen voor senioren
neerzetten.

,,De vraag naar deze woningen is groot,”
vertelt Sofie. Ze is opgegroeid in Dussen,
maar woont nu in Prinsenbeek. Haar
ouders wonen in een grote boerderij aan

de Baan. ,,Het huis is niet
levensloopbestendig,” vertelt ze. ,,Mijn
ouders zien er tegenop om naar een
klein appartement te moeten
verhuizen.”

Gelijkgestemden
Zo kwam ze twee jaar geleden op het
idee om een hofje te realiseren waar
ouderen met gelijkgestemden kunnen
wonen. Met naast de woningen een
logeerkamer, schuur en een
gemeenschappelijke huiskamer waar
bewoners samen kunnen komen en waar
verjaardagen en feestjes kunnen worden
gehouden. Ze kwam in contact met Dico
Roubos die zijn grond wilde gebruiken
voor appartementen. Het plan werd in
tweeën gesplitst, omdat Roubos het
initiatief een warm hart toedroeg. Sofie:
,,Hij heeft de grond en wij hebben de
kerngroep die het gemeenschappelijk
ideaal omarmen.”

Toekomst
De plannen voor het hofje zijn er niet
alleen om aan de wensen van ouderen te
voldoen. ,,Het is leuk om het dorp erbij
te betrekken. Zo zijn we in gesprek met
lokale horeca die de catering kunnen

Kerngroep
De kerngroep bestaat uit toekomstige
bewoners van de wijk. Het project wordt
niet gebouwd door een ontwikkelaar,
maar door Perspectief, een zogenaamd
Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). ,,Door te
werken met een CPO worden de kosten
lager,” Aldus Sofie. ,,Maar daardoor
moeten de bewoners wel meer
beslissingen maken over de bouw.”

verzorgen in de huiskamer. We hopen
dat we straks ook een wandelpad
krijgen.” De komst van het hofje moet
ook bijdragen aan een oplossing voor de
woningcrisis. ,,We zorgen ook voor een
doorstroming in de woningmarkt,” legt
Sofie uit. ,, Elke oudere laat een huis
achter dat weer beschikbaar wordt voor
een jong gezin.”

Sofie heeft veel vertrouwen in het
concept. ,,Nieuw is het niet, kijk naar de
Knarrenhoven die op verschillende
plekken in Nederland te vinden zijn. Ik
denk dat dit de toekomst is. Misschien
staat er over tien jaar in elk dorp wel
zo'n project.”

Koffiedik
Wanneer de nieuwe wijk er staat is nog
niet duidelijk. Sofie: ,,Het is koffiedik
kijken hoe lang het gaat duren. Het plan
ligt nu bij de gemeente, maar het moet
nog naar provincie. Dat kan nog wel een
tijd duren. Ik hoop dat mijn ouders een
mooie plek krijgen om te wonen en dat
het een positieve ervaring wordt.”

“Het is leuk om het dorp erbij te
betrekken. Zo zijn we in gesprek

met lokale horeca die de catering
kunnen verzorgen in de

huiskamer.”

Samen oud worden in Dussen:
‘Iedere senior laat een woning
achter voor een gezin’

“Ik hoop dat mijn
ouders een mooie
plek krijgen om te
wonen.”
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Als architect houdt Anne Duizer zich
continu bezig met ontwerpen en
vormgeving. Als kersverse lijsttrekker
van de ChristenUnie trekt hij dit door
naar politiek niveau. ,,De gemeente is
de plek waar de samenleving wordt
vormgegeven.”

Na 8 jaar raadslid te zijn geweest is
Anne Duizer dit jaar voor het eerst
lijsttrekker van de ChristenUnie. Een
spannende uitdaging, want hij staat
niet graag op de voorgrond.
,,Lijsttrekkersdebatten vind ik leuk,
maar ben niet iemand die koste wat
kost op de voorgrond moet staan. Dat
zit niet in mijn aard,” vertelt hij aan de
keukentafel van zijn huis aan de
Maasdijk in Giessen. ,,Mijn dochter van

11 was al bang dat ik een grote poster
van mezelf op het raam zou plakken,”
vertelt hij lachend. Juist daarom voelt
hij zich thuis bij de ChristenUnie. ,,Het
gaat om het dienende karakter. Dat ik
me kan inzetten voor het
maatschappelijk welzijn en er kan zijn
voor mensen die het echt nodig
hebben.”

Als architect houdt Anne zich bezig
met het ontwerpen en vormgeving.
Die manier van denken heeft hij
doorgetrokken naar de politiek. ,,Ik
heb altijd gezegd niet de politiek in te
willen. Tot er bij een bijeenkomst van
architecten de vraag werd gesteld wie
er in de politiek zat. Er ging maar één
vinger de lucht in. Dat is best gek,
want de gemeente is de plek de

samenleving wordt vormgegeven.”
Niet lang daarna stond er iemand van
de ChristenUnie op de stoep. ,,Toen
heb ik toch maar ‘ja’ gezegd en kwam
ik gelijk op de tweede plek te staan.”

Kernwaarde
Hij buigt zich over onderwerpen als
ruimtelijke ordening, duurzaamheid,
verkeer en openbaar vervoer. Vooral
ruimtelijke ordening ligt dichtbij zijn
hart. ,,Mensen moeten veel meer grip
en zeggenschap krijgen over hoe hun
omgeving wordt opgebouwd en waar
ze wonen,” vindt Anne. ,Dat kan in
collectief bouwen bijvoorbeeld. Nu
wordt dat vaak door
projectontwikkelaars gedaan en wordt
de verkoop aan de markt overgelaten.
Dan heb je maar te nemen wat een
ander voor je bepaalt.” Het gaat Anne

niet alleen om de gebouwen zelf.
,,Wonen is een kernwaarde. Dat is een
plek waar je opgroeit, waar je kinderen
worden geboren, waar je lief en leed
deelt. Een woning is meer dan een
object wat je koopt en verkoopt. Dat
mag niet leidend zijn, dat zie je nu
steeds meer.”

Oplossingen zoeken
Daar heeft de gemeente volgens Anne
een taak laten liggen. Hij wijst door
het keukenraam naar een aantal
blokken woningen verderop. ,,Een
groep jongeren had het plan om daar
starterswoningen neer te zetten,”
vertelt hij. ,,Alleen moest het
bestemmingsplan gewijzigd worden.
Dat ging zo’n 3 tot 5 jaar duren, maar
een starter kan niet zo lang wachten.”
Een ontwikkelaar ging met het project
aan de haal. ,,Dat vind ik jammer, want
als je als gemeente weet dat de
woningnood voor jongeren groot is,
moet je meebewegen en oplossingen
zoeken. Je kan niet iets verbieden en
vervolgens geen alternatief bieden.”

En zo zijn er nog meer wetten en
regels die volgens Anne verruimt
kunnen worden. ,,Een
kangoeroewoning voor een
zorgbehoevende oudere mag wel,
maar een jongere mag daar niet in
wonen. Dat is natuurlijk erg vreemd.”

Arbeidsmigranten
“Ook kunnen we nog grote stappen
zetten in menswaardige huisvesting
voor arbeidsmigranten. Je ziet steeds
meer weerstand tegen de huisvesting
van deze mensen. Aan de andere kant
hebben we ze wel nodig om het werk
gedaan te krijgen.” Anne pleit daarom
voor een eerlijker beleid voor
arbeidsmigranten. “Als we ze nodig
hebben voor het werk, hebben ze ook
recht op een goed onderkomen.”

Ruimtelijke ordening gaat voor Anne
vooral om gemeenschappen bouwen
waar een ieder zijn plek vindt. “Of het
nu gaat om jongeren of ouderen,
alleenstaanden of gezinnen,
arbeidsmigranten of asielzoekers. Een
samenleving bouw je samen.”

SAMEN BOUWEN AAN ALTENA:
“EEN HUIS IS MEER DAN
EEN GEBOUW”
INTERVIEW MET LIJSTTREKKER ANNE DUIZER

“Mensen moeten veel meer
grip en zeggenschap krijgen
over hoe hun omgeving wordt

opgebouwd”



van Altenavan Altena
naar Den Haagnaar Den Haag
4 vragen aan Maarten en Carola

Dat vicepremier en minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen Carola Schouten haar
roots heeft in Altena weten veel mensen wel. Maar
dat Maarten van Ooijen, de kersverse
Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ook uit Altena komt is minder bekend. We
hebben beide bewindslieden 4 vragen gesteld over
Altena en natuurlijk politiek.

Maarten van Ooijen
24 25

Welke mooie herinnering heeft u aan
Altena?

Tot ongeveer mijn tiende levensjaar
heb ik in Andel gewoond, dat
onderdeel is van de gemeente
Altena. Een klein dorpje, een hechte
gemeenschap en voor mij vooral een
fijn en veilig thuis om op te groeien.

Wat is volgens u de mooiste of meest
bijzondere plek in Altena?

Als kind heb ik geweldige
herinneringen aan de dijk langs de
Maas. Het moet het machtige water
geweest zijn in combinatie met het
landschap, zo dichtbij huis.

Wanneer is uw interesse in politiek
begonnen?

Eigenlijk is dat begonnen toen ik ging
studeren in Utrecht. Ik was me
bewust van de maatschappelijke
uitdagingen en wilde dat graag
begrijpen en eraan bijdragen.

Welke tip en wens heeft u voor de
lokale ChristenUnie in Altena?

Zoek inwoners op, kijk hen in de ogen
en laat hun verhaal leidend zijn in je
politieke keuzes en je optredens! Carola Schouten

Welke mooie herinnering heeft u aan
Altena?

Altena is de plek waar ik ben
opgegroeid, al mijn herinneringen
liggen er. Ik heb er mijn jeugd
doorgebracht en mijn familie woont
er nog. De saamhorigheid, het
meeleven en het samen de
schouders eronder zetten zijn warme
herinneringen die ik heb aan Altena.

Wat is volgens u de mooiste of meest
bijzondere plek in Altena?

Altena heeft heel veel mooie en soms
nog onbekende plekken. Veel natuur
maar ook oude stadjes zoals
Woudrichem. De mooiste en meest
bijzondere plek is het Pompveld.
Daar tegenover ben ik opgegroeid.
De laatste jaren is er veel gedaan om
het nog mooier te maken met de
bijzondere flora en fauna. Vroeger
ging ik er vaak schaatsen en
wandelen en mensen genieten er nu
nog steeds van.

Wanneer is uw interesse in politiek
begonnen?

Dat was al jong. We waren thuis
betrokken op wat er speelde in de
samenleving. We spraken er vaak ook
over, op zondag na de kerkdienst bij
mijn opa en oma. Eerst bespraken we
de preek en dan de politiek. In die tijd
luisterde ik mee en is het politieke
zaadje gepland. Het niet aan de zijlijn
blijven staan is echt iets wat ik toen
al leerde en bijvoorbeeld ook
meenam toen ik als ambtenaar ging
werken op het ministerie van Sociale
Zaken.

Welke tip en wens heeft u voor de
lokale ChristenUnie in Altena?

Blijf de mens centraal zetten in alles
wat je doet. De slogan is niet voor
niets Samen bouwen aan Altena. Dat
samen bouwen kan op alle plekken in
de samenleving, met name ook
lokaal. Werken vanuit je idealen en
bezig zijn met praktische oplossingen
voor de mensen die dat nodig
hebben.



Boeren, burgers
de politieken

Hermen Vreugdenhil uit Nieuwendijk
vertrekt na 15 jaar uit de politiek. Hij zat,
met een onderbreking van 4 jaar, al sinds
2007 namens de ChristenUnie-SGP bij de
Provinciale Staten van Brabant. In die
jaren heeft hij zich veelal ingezet voor
natuur en landbouw.

Met zijn vertrek bij de Provinciale Staten
laat hij natuur en landbouw niet achter
zich. Hij gaat namelijk aan de slag als
directeur van Collectief Rivierenland, een
organisatie die zich inzet voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. Nu hij na 15
jaar de politiek verlaat staat zijn telefoon
roodgloeiend van journalisten die hem
willen interviewen. Ook vandaag zit hij
met een journalist aan tafel om te praten
over de afgelopen 7 jaar. Deze keer voor
een vakblad van de melkveehouderij.
Moeilijke vragen over stikstofemissies en
boeren die in de knel zitten vliegen hem
om de oren. De band tussen de politiek en
de boeren is er de laatste jaren niet beter
op geworden.

Kloof
Ondanks de groeiende kloof tussen
boer en burger, vindt Vreugdenhil het
belangrijk om een brug te blijven slaan
en voor een eerlijk beleid te pleiten.
,,Het kan niet zo zijn dat er
onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende sectoren,” vertelt hij.
,,Om de stikstofcrisis tegen te gaan
moeten niet alleen boeren in actie
komen, ook bedrijven.” Persoonlijk
contact is zijn handelsmerk. ,,Er zijn
veel beleidsmakers die nooit bij de
boeren zelf aan de keukentafel zitten,
terwijl dat heel belangrijk is.” Het
beleid dat wordt bedacht heeft directe
invloed op de bedrijfsvoering en in het

ergste geval de toekomst van het
boerenbedrijf. ,,Als beleidsmakers met
eigen ogen zien hoe het eraan toe
gaat op een boerenbedrijf, dan zie je
wat de strenge wetgeving doet met
boerengezinnen.”

Verbinding
In het sterk gepolariseerde
landbouwdebat klonk het geluid van
Vreugdenhil helder en luid door, zowel
in het Brabantse provinciehuis als op
sociale media. Soms als stem van de
rede. Dan probeerde hij de verbinding
te leggen tussen de boeren en de
natuurorganisaties, die elkaar juist
kunnen versterken. ,,In Altena zijn
daar genoeg voorbeelden van. Kijk
naar het Partridge Project waar
landbouwers en natuurorganisaties
samenwerken voor de terugkeer en
het behoud van weidevogels. Dat
werkt enorm goed.”

Ondanks de positieve geluiden zitten
ook veel boerenbedrijven in Altena in

onzekerheid. Niet alleen door de
strenge wet- en regelgeving. ,,Veel
boerenzonen en dochters zien een
overname van het bedrijf niet meer
zitten. Maar het agrarisch landschap
hoort bij Altena. Dat mag niet
verdwijnen.” Een lijn die helemaal past
bij de ChristenUnie.

IN GESPREK MET HERMEN VREUGDENHIL OVER

HermenVreugdenhil
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Meergeneratiewonen
in Almkerk

Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je 
ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee.

De ChristenUnie wil daarom recht doen aan alle 
mensen die meehelpen in de samenleving, en aan 
iedereen die een helpende hand nodig heeft. Ons 
inzetten voor een samenleving waarin we samen 
recht doen. Doet u met ons mee? 
Word lid voor 5 euro per maand.

SAMEN 
RECHT 
DOEN

Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie

Doe je met ons mee? Word lid!

Aanmelden? Ga naar 
www.christenunie.nl/wordlid

Gorinchem / Giessen - www.duizer.nl

Architectuur om in te leven

advertentie

advertentie

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt
om met drie generaties onder één dak te
gaan wonen?

Rianne (42): “Mijn moeder wilde graag
dichtbij Altenahove blijven wonen, waar
mijn vader al jaren woont. Het huis werd
te groot voor haar alleen en was toe aan
onderhoud. Het is een prachtige plek om
te wonen, midden in het dorp. We hopen
dat mijn moeder en wij hier oud kunnen
worden en dat we elkaar kunnen helpen
wanneer dat nodig is.”

Waar moesten jullie het meest aan
wennen?

Adrie (69): “Ik heb 15 jaar alleen in dit
huis gewoond, dus dan is het wel even
wennen als er ineens een gezin met vier
tieners bij komt wonen. De verbouwing
is een flinke klus en ook de hele tuin ligt
overhoop! Maar we hebben het heel
goed met elkaar, we hebben er zeker
geen spijt van!”

Hoe geven jullie het driegeneratiewonen
praktisch vorm?

Julia (18) : “Oma heeft een eigen
woonkamer met keuken, waar wij niet
zomaar naar binnen lopen. We houden
gewoon rekening met elkaar. Af en toe
hebben we ‘bewonersoverleg’, dat
betekent dat we samen taart eten en
even kritisch nadenken of we ergens nog
afspraken over moeten maken. Voor mijn
ouders is het nu vooral fijn dat oma vaak
de was doet als zij aan het werk zijn!”

Rianne: “Toen wij naar het gemeentehuis
belden om te vragen welke
verbouwingsmogelijkheden er waren in
onze specifieke situatie, werden we
doorverwezen naar een website om een
vergunningencheck te doen. Maar daar
konden we de vragen in onze specifieke
situatie niet kwijt. Het zou een
verbetering zijn als je gemakkelijk naar
het gemeentehuis toe kan gaan om
zulke specifieke bouwplannen daar te
bespreken.”

In 2021 kochten Rianne Dekker en haar man
Erik het huis van hun (schoon-)ouders om er
een kangoeroewoning van te maken. Hoe
bevalt het meergeneratiewonen een jaar
later?



Mijn plek in Altena zijn de dijken. Ik loop veel op en in de buurt van dijken.
Dijken beschermen en geven vaak prachtig uitzicht. De Merwedebrug, goed
te zien vanaf de dijk, is de verbinding met anderen. Een brug over het water,

het water dat veel mensen werk geeft. Ook veel soms ruig aandoende
natuur om me heen, lekker bewegen. De kracht en pracht van Altena, het

komt hier samen.

Mijn plekje in Altena…? Er zijn er veel! Als fervent hardloper zoek ik graag
mooie routes op, zoals de Struikwaard of de Groesplaat. Ook in mijn eigen
dorp Andel zijn mooie plekjes te vinden. Plekjes waar dorpsgenoten hard

aan hebben gewerkt om dit zo te krijgen, zoals het Romboutsplein. Toch kies
ik voor de Maas. De altijd mooie rivier, welk jaargetijde ook!

Er zijn twee plekken die ik wil verkiezen tot het mooiste plekje van Altena.
Allereerst de zwembaden, die staan voor mij symbool voor sporten en
gezondheid. Het tweede plekje is jongerencentrum De Pomp in Almkerk,

hier ben ik veel te vinden. Ik heb daar veel goede herinneringen en het staat
voor mij dan ook symbool voor gezelligheid en samen zijn.

De mooiste plek van Altena vind ik de Kornse Boezem in Dussen met de
Noordeveldse molen, kleine bossen en grienden en natuurlijk de Gantel,

een prachtig watertje... Het is een mooi en divers stuk natuur!

MIJN FAVORIETE PLEK
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SAMEN BOUWEN
AAN GOED WONEN,
LEREN & WERKEN

SAMEN BOUWEN
AAN GOEDE ZORG

VOOR ELKAAR
SAMEN BOUWEN
AAN EEN DUURZAME
TOEKOMST

SAMEN BOUWEN
AAN EEN DIENSTBARE

OVERHEID

We hebben oog voor degene die buiten de boot dreigt te vallen. Omzien naar
elkaar is een kracht van onze dorpskernen, waarbij het de taak van de
gemeente is om goede en professionele zorg te organiseren voor hen die dat
nodig hebben. Een persoonlijke benadering en maatwerk zijn hierbij nodig.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed, eerlijk en betrouwbaar bestuur
een belangrijke basis vormt voor een bloeiende samenleving waarin
iedereen kan participeren. De gemeente moet goed bereikbaar en
benaderbaar zijn voor al haar inwoners.

De komende jaren realiseren we voldoende betaalbare en duurzame
woningen voor alle leeftijden waarbij voldoende ruimte is voor de natuur.

Een veilige en groene woonomgeving, goed onderwijs en voldoende
werkgelegenheid moeten zorgen voor een goed leefklimaat in Altena. Hier

horen ook goede ontspanningsmogelijkheden op het gebied van sport,
kunst- en cultuur bij.

We dragen zorg voor de plek waar we leven en daarom zijn duurzame
keuzes nodig. We zijn ons bewust van de groene omgeving waarin we
leven: de schepping komt tot bloei dóór en vóór mensen. Er moeten op
korte termijn stappen worden gezet om de energievoorziening in onze

gemeente te verduurzamen, maar wél in samenspraak met haar
inwoners.
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