
 

Feestelijke jaarwisseling  
 
Nog enkele dagen en dan sluiten we 2011 af. Wij 
brengen vervolgens met elkaar een toast uit op het 
nieuwe jaar dat weer voor ons ligt en wensen elkaar 
het beste toe. Dat gebeurt ook in de Aalburgse 
samenleving. Niet alleen in de huiskamers, maar ook 
op diverse andere locaties in de gemeente Aalburg zal 
het nieuwe jaar feestelijk van start gaan. In bijna elk 
kerkdorp is er dan ook wel een ontmoetingsplaats om 
elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Ik 
hoop daar velen van u ook te ontmoeten. 
 
Ik steun van harte alle vrijwilligers die zich inzetten 
voor een gezellige jaarwisseling. Vrijwilligers, kerken, 
samenleving en overheidsdiensten zetten zich ook 
deze jaarwisseling ten volle in om het leuk en positief 
te houden. Allemaal in het belang van binding en 
saamhorigheid waarbij we als gemeenschappen 
terugkijken en vooruitblikken. Daar horen geen 
uitwassen bij, zoals bewust tienduizenden euro’s 
schade toebrengen aan gemeenschappelijk bezit. 
 
Speerpunten  
 
Met deze brief doe ik een beroep op uw betrokkenheid 
én verantwoordelijkheid om de jaarwisseling in 
Aalburg rustig te laten verlopen. Ik heb de laatste 
weken uitvoerig overleg gehad met alle hulpdiensten 
over hoe we dat met elkaar kunnen bereiken. 
Speerpunten van mijn kant zijn voorkoming van: 
vernielingen, overlast/verstoring van de openbare 
orde, bedreiging van de hulpverleningsdiensten, 
overmatig drankgebruik en gevaarlijk vuurwerk. 
Graag leg ik u uit hoe ik invulling ga geven aan deze 
speerpunten. 
 
Ook vorig jaar is er helaas rondom de jaarwisseling 
weer voor tienduizenden euro’s vernield aan zowel 
gemeentelijke als particuliere eigendommen. Dat vind 
ik onaanvaardbaar. Ik vind dat we dit met elkaar een 
halt moeten toeroepen. Hier ligt niet alleen een taak 
voor de politie, maar ook voor ons als inwoners. Als u 
vernielingen constateert, schroom dan niet om de 
politie te bellen. Het is uw burgerschapsplicht om de 
namen van eventuele daders door te geven. Alleen 
met uw hulp komen we een stap verder en kunnen we 
schade op daders mogelijk verhalen. Spreek elkaar 
daar ook op aan. Het is mijn oprechte overtuiging dat 
een rustige jaarwisseling alleen met de inzet van 
goedwillende burgers uit de plaatselijke gemeenschap 
kan worden gerealiseerd.  
Een ander aspect wat ik helaas nog moet noemen is 
de bedreiging/belemmering van de 
hulpverleningsdiensten bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Laat ik daar heel duidelijk over zijn: 
dat is op geen enkele manier te accepteren.  
 

  
Ik heb de politie dan ook gevraagd extra alert op 
dergelijke relschoppers te zijn en er alles aan te doen 
om de daders op te pakken. Richting de jeugd wil ik 
mijn zorg uitspreken over toenemend drankgebruik en 
dat niet alleen rondom de jaarwisseling. Jongeren 
onder de 16 jaar horen geen druppel alcohol te 
drinken. Alcohol en stoer zijn heeft niets met elkaar te 
maken. Je bent pas echt stoer als je op tijd nee tegen 
alcohol durft te zeggen.  
 
Het is bekend dat mens en dier veel overlast van 
vuurwerk kunnen hebben. Daarom is er vastgelegd dat 
er alleen op oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht 
vuurwerk afgestoken mag worden en dan natuurlijk 
alleen maar legaal vuurwerk. Helaas komt er ook 
steeds meer illegaal en vaak zeer gevaarlijk vuurwerk 
in omloop. Ook hier wil ik over zeggen dat dit niet door 
de samenleving getolereerd mag en kan worden. De 
politie zal hierop extra controleren. 
 
Samen verantwoordelijkheid nemen  
 
Richting ouders wil ik ook vragen om bijvoorbeeld “aan 
de eettafel” uw kinderen op bovengenoemde gevaren 
en regels te wijzen. De gemeente en hulpdiensten 
zetten zich voor 100% in om het in de gemeente 
Aalburg gezellig en veilig te houden. We kunnen dit 
alleen bereiken met de medewerking van de totale 
Aalburgse gemeenschap.  
 
Ik zie gelukkig een kentering in positieve zin voor wat 
betreft de jaarwisseling in het kerkdorp Veen. Ook hier 
vertrouw ik er op dat het “rustig” blijft. Om er voor te 
zorgen dat de inwoners ongestoord Oud en Nieuw 
kunnen vieren heb ik in overleg met verschillende 
partijen besloten een gedeelte van het kerkdorp Veen 
als veiligheids-risicogebied aan te wijzen. Wat dit 
exact betekent voor de personen die zich binnen dit 
gebied ophouden, kunt u lezen in het artikel in deze 
flyer, genaamd “veiligheid en openbare orde tijdens 
jaarwisseling”. Concreet houdt dit in dat het 
verstrekkende gevolgen zal hebben voor degenen die 
zich direct of indirect ophouden bij of deelnemen aan 
ordeverstorende activiteiten in de vorm van het stoken 
van auto’s of anderszins. Iedereen mag zich echter in 
dit gebied begeven, mits men zich normaal gedraagt.   
 
Ik wil afsluiten met u allen een mooi Kerstfeest en een 
fijne jaarwisseling toe te wensen en u uit te nodigen 
om op maandagavond 2 januari 2012 tussen 19.00 en 
21.00 uur in het gemeentehuis van Aalburg de 
nieuwjaarsreceptie te komen bezoeken.  
 
Hartelijke groeten, 
de burgemeester van Aalburg,  
A.M.T. (Fons) Naterop.  

 



MEDEDELINGEN RONDOM OUD- EN NIEUW VIERING IN 
AALBURG 
 
December is een maand met tal van feestelijkheden en activiteiten 
binnen en buiten de deur. Vooral rond Oud en Nieuw worden er in 
onze gemeente veel activiteiten georganiseerd, gezellige feestjes 
dus.   
Evenementen zijn echter ook aan randvoorwaarden gebonden. 
De gemeente stemt van harte in met de festiviteiten rondom Oud 
en Nieuw op diverse plekken, maar heeft wel een preventiepakket 
samengesteld in het kader van de openbare orde en veiligheid. 
 
Maatregelen in Veen: 
In Veen worden ook deze keer toezichtcamera’s geplaatst als 
preventiemaatregel. Eén en ander wordt aangegeven door 
bordjes met de aanduiding Cameratoezicht. Verder is een 
gedeelte van het dorp Veen aangewezen als veiligheids-
risicogebied.  
 
Ook tijdelijke verkeersmaatregelen zijn nodig. Zo worden in Veen 
de Van der Loostraat, Witboomstraat en Mussentiend al dan niet 
gedeeltelijk tijdens het eindejaarsfeest afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. In het afgesloten 
gebied mag dan ook niet op de openbare weg geparkeerd 
worden. De direct omwonenden krijgen persoonlijk nog een brief 
waarin staat wat de maatregelen voor hen inhouden. 
 
Festiviteiten: 
In de nacht van Oud op Nieuw 2011-2012 mogen horecabedrijven 
de gehele nacht voor bezoekers geopend zijn. Dan geldt er geen 
sluitingstijd. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een eindejaarsfeestje in het dorp.  

Hou rekening met elkaar. We spreken daarom het volg ende af:  

o Doe wat de organisatoren tegen je zeggen  

o Je hebt geen wapens of illegaal vuurwerk bij je 

o Blijf van de drugs af 

o Hou je gedeisd: geen agressie, racisme of hinderlij k gedrag 

o Flessen, kratjes, glaswerk niet toegestaan: de orga nisatie schenkt in 

plastic of kunststof glazen.  

 

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 
TIJDENS JAARWISSELING 
In de openbare ruimte zijn regels van 
toepassing die zien op het voorkomen van 
orde- en veiligheidproblemen. Die blijven 
het hele jaar door van toepassing, ook 
tijdens de komende jaarwisseling. Ook dan 
heeft de politie de bevoegdheid om op te 
treden tegen bijvoorbeeld hinderlijk drank- 
en drugsgebruik, vernielzucht, vandalisme, 
intimidatie, brandstichting en afsteken van 
vuurwerk. 
 
Bij eerdere jaarwisselingen zijn er in Veen 
openbare orde- en veiligheidsproblemen 
geweest. De huidige instrumenten lijken 
niet afdoende om herhaling te voorkomen. 
Daarom heeft de burgemeester van 
Aalburg op 14 december 2011 het 
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied 
genomen. Dit besluit geeft de 
burgemeester de bevoegdheid om op basis 
van artikel 2.76 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening een gebied aan te 
wijzen waardoor de officier van justitie de 
bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, 
derde lid en 51, derde lid en 52, derde lid 
van de Wet Wapens en Munitie kan 
toepassen. Hierbij gaat het om de 
bevoegdheid burgers preventief te 
fouilleren op o.a. illegaal vuurwerk. Deze 
bevoegdheid mag alleen uitgeoefend 
worden in het aangewezen gebied, dat 
begrensd wordt door de straten 
Grotestraat, Maasdijk, Juliana van 
Stolbergstraat, Wilhelminastraat, Singel, 
Nieuwstraat en Schmitzstraat. 
Dit besluit geldt uitsluitend van 27 
december 2011 tot en met 2 januari 2012.  
Om het feest op de kruising in het centrum 
van het dorp rustig, ordelijk en veilig te 
laten verlopen, is gekozen voor extra inzet 
op veiligheid. Het aanwijzingsbesluit is te 
vinden op de gemeentelijke website en kan 
ook worden ingezien in het gemeentehuis. 
Tegen het aanwijzingsbesluit bestaat voor 
belanghebbenden de mogelijkheid binnen 
zes weken na deze bekendmaking op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
bezwaar in te dienen bij de burgemeester 
van Aalburg. Meer informatie kunt u vinden 
in het aanwijzingsbesluit veiligheids-
risicogebied.  
 

MELDEN LOONT!  
Ieder jaar kost de jaarwisseling de gemeente (en daarmee haar 
inwoners) erg veel geld. Omdat de dader(s) vaak onbekend is, kunnen 
deze kosten niet altijd verhaald worden. 
Dit jaar wil de gemeente haar opmerkzame inwoners belonen.  
 
Heeft u iemand gezien die iets vernielt, of heeft u overlast door vuurwerk, 
of een andere vorm van overlast rondom de jaarwisseling? Dan kunt u dit 
melden bij het veiligheidsloket van de gemeente. Graag ontvangt de 
gemeente alle meldingen digitaal via veiligheidsloket@aalburg.nl. 
Beschikt u niet over internet of is het voor u niet mogelijk om te mailen, 
dan kunt u bellen met 0416-698760. Dit veiligheidsloket is uitdrukkelijk 
niet bedoeld om aangifte te doen, maar om meldingen door te geven. 
Met uw meldingen zal vertrouwelijk worden omgegaan. 
 
Heeft u de politie nodig, dan kunt u die bereiken op 0900-8844. Voor 
spoed geldt uiteraard het alarmnummer 112. 
 

PARKEREN AUTO’S MARKTTERREIN  
Op verzoek van de ondernemers in het 
Centrumplan van Wijk en Aalburg wordt 
het Marktterrein een aantal dagen 
opengesteld voor het parkeren van auto’s.  
 
Het betreft de volgende dagen: 

- woensdag 21 december  
- donderdag 22 december 
- vrijdag 23 december 
- zaterdag 24 december  
- vrijdag 30 december  
- zaterdag 31 december 

 



Overzicht eindejaarsactiviteiten 
Dorp Activiteit 
Babyloniënbroek 
 

Kantine IJsclub Juliana, 
Broeksestraat 

Drongelen 
 

Dorpshuis aan Gansoyen 
 

Eethen 
 

Grasveld hoek Raadhuisstraat/ 
C. Branderhorststraat  
Altena Roadhouse (v.h. discotheek 
De Schuur) * 

Genderen 
 

Geen georganiseerd feest 

Meeuwen Geen georganiseerd feest 
Veen 
 

Openluchtfeest op kruising 
Witboomstraat/ Van der Loostraat/ 
Mussentiend 
(organisatie Comité Oud en Nieuw 
Veen)  

  Wijk en Aalburg Feesttent op marktplein 
(organisatie Dorpsvereniging) 

 
* Er rijdt die nacht weer een bus door de gemeente  
voor bezoekers. Zie route.  

 
                                        
             
 
 
 
 
 
                                  
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

         
                                                                           

                                                              

AANGEPASTE DIENSTREGELING BERGSCHE MAASVEREN  
RONDOM DE  KOMENDE FEESTDAGEN. 
(Afwijkingen in vaartijden staan schuin en zijn 
onderstreept gedrukt!) 
              

Datum Bernse 
Veer 

Capelse 
Veer 

Drongelse 
Veer 

Kerstavond  
24 december 
2011(zaterdag) 

9.00 t/m 
17.00 uur 

8.00 t/m 
19.00 uur 

6.00 t/m 
20.00 uur 

Zondag 1 e kerstdag 
25 december 2011 

9.00 t/m 
17.00 uur 

8.00 t/m 
19.00 uur 
 

8.00 t/m 
20.00 uur 

Maandag 2 e kerstdag 
26 december 2011 

8.00 t/m 
18.00 uur 

8.00 t/m 
19.00 uur 
 

8.00 t/m 
20.00 uur 

Oudejaarsdag zaterdag  
31 december 2011 

9.00 t/m 
17.00 uur 

8.00 t/m 
19.00 uur 

6.00 t/m 
20.00 uur 

Nieuwjaarsdag zondag 
1 januari 2012 

8.00 t/m 
18.00 uur 

8.00 t/m 
19.00 uur 

8.00 t/m 
20.00 uur 

Kijk ook op: www.bergschemaasveren.nl 
 

Vuurwerk laten liggen is gevaarlijk, ruim het op 
 
Het afsteken van vuurwerk mag van 31 december (oude jaarsdag) vanaf 10.00 uur tot 1 januari (nieuwjaars dag) 
02.00 uur. 
 
Velen van u zullen het nieuwe jaar wederom met (kna llend) vuurwerk ingaan. Het niet opruimen van resta nten en 
dergelijke van het vuurwerk is slordig en gevaarlij k. Als u het opruimt hebben (kleine) kinderen de vo lgende 
ochtend geen kans om met restanten (niet afgegaan) vuurwerk te gaan spelen of experimenteren, met alle  
mogelijke gevolgen. 
Besteed ook extra aandacht aan het veilig afsteken met hulpmiddelen of stutmiddelen (bijvoorbeeld stat ief, 
pijpjes, stenen, flessen of speciale hulpmiddelen) om het vuurwerk tegen omvallen te beschermen. Wind en /of 
een niet vlakke ondergrond kunnen voor onveilige si tuaties zorgen. Ruim deze hulpmiddelen na gebruik o ok 
goed en zorgvuldig op. Volg de aanwijzingen op de v erpakking en koop alleen goedgekeurd vuurwerk. 
 

BORRELBUS OUD EN NIEUW 2011-2012 
 
De inzet van de borrelbus is tijdens de jaarwisseling 2010-
2011 naar ieders tevredenheid verlopen. Ook dit jaar zijn 
de ophaalplaatsen zo gesitueerd dat ze voor zo weinig 
mogelijk overlast zorgen voor de bewoners van de dorpen. 
De bus rijdt van 00.30 uur tot 03.00 uur voor jongeren naar 
Altena Roadhouse te Eethen.  
De buschauffeur zal vergezeld worden door een 
gediplomeerde beveiliger van Wielders Security. Zie voor 
tijden en ophaalplaatsen de route hieronder. 

 
Vertrektijden 

Veen  
‘Driehoekje’ nabij de Multimate: 00.30 uur - 01.30 uur - 03.00 uur 
Wijk en Aalburg   
Bushalte bibliotheek:    00.35 uur - 01.35 uur  
Wijk en Aalburg   
Bushalte Kortestraat:    00.40 uur - 01.40 uur - 03.10 uur 
Genderen  
Bushalte Hoofdstraat:    00.50 uur - 01.50 uur 
Eethen   
Altena Roadhouse     01.00 uur - 02.00 uur 
Drongelen   
Bushalte Gansoyen:    01.10 uur - 02.10 uur 
Meeuwen   
Kruising Moleneind/ 
Dorpsstraat:      01.20 uur - 02.20 uur 
Eethen   
Bushalte De Korten Bruggert:    01.25 uur - 02.25 uur 
Eethen   
Altena Roadhouse     01.30 uur - 02.30 uur - 03.20 uur 

 
Terugroute 

Eethen   
Altena Roadhouse     04.30 uur - 05.00 uur - 06.00 uur* 
Eethen   
Bushalte De Korten Bruggert:    04.35 uur         06.10 uur 
Drongelen   
Bushalte Gansoyen:    04.40 uur          06.20 uur 
Meeuwen   
Kruising Moleneind/ 
Dorpsstraat:      04.50 uur         06.30 uur 
Genderen  
Bushalte Hoofdstraat:        05.10 uur 
Wijk en Aalburg   
Bushalte Kortestraat:                       05.15 uur  
Wijk en Aalburg   
Bushalte bibliotheek:        05.20 uur 
Veen  
‘Driehoekje’ nabij Multimate:        05.30 uur  
 
* De laatste bus vertrekt om 07.00 uur vanuit Altena Roadhouse. 
De buschauffeur bepaalt de terugroute.   
 



MILIEUPARKJES 
 
In de komende periode zal door 
de feestdagen het legen van de 
verzamelcontainers op de 
milieuparkjes, zoals de container 
voor glas, drankenkartons, 
plastic verpakkingsafval en 
textielafval minder vaak plaats 
vinden. Uit ervaring blijkt dat 
juist in deze periode veel glas en 
overig afval wordt gebracht naar 
de milieuparkjes en glasbakken. 
Hierdoor kunnen de bakken 
overvol raken. Wij vragen uw 
medewerking om zwerfafval te 
voorkomen. Zet het afval er nooit 
naast en breng het glasafval niet 
massaal rond de feestdagen naar 
de glasbak, maar spaar dit op 
voor na de feestdagen. Als er 
geen plek meer is, neem het dan 
mee terug. Het plaatsen van afval 
naast de container is niet 
toegestaan en kan gevaarlijk zijn. 
U riskeert een boete hiervoor. 
 
Verder worden de diverse 
milieuparkjes rondom de 
jaarwisseling weggehaald of 
afgesloten om vandalisme te 
voorkomen. In de loop van 
januari is er weer voldoende plek 
in de bakken. 
 
START HUIS-AAN-
HUISINZAMELING PLASTIC 
VERPAKKINGSAFVAL!   
Op vrijdag 27 januari 2012 wordt 
het plastic verpakkingsafval in 
speciale Plastic Heroes-zakken 
opgehaald bij u aan huis. Met een 
startpakket Plastic Heroes-
zakken kan elk huishouden al 
eind december beginnen met het 
inzamelen in deze zakken. U 
hoeft dit dus al snel niet meer 
naar de milieuparkjes te brengen. 
Plastic  afval kun je beter 
scheiden!  
 

Rond de feestdagen zijn er enkele wijzigingen van  
de openingstijden van het milieustation 
 
Rooster openingstijden milieustation Openingstijden  
Zaterdag 24 december  08.00 – 13.00 uur 
Maandag 26 december  (tweede 
Kerstdag) 

Gesloten 

Dinsdag 27 december  Gesloten 
Woensdag 28 december  13.00 tot 16.00 uur 
Donderdag 29 december  Gesloten 
Vrijdag 30 december 13.00 tot 16.00 
Zaterdag 31 december (oudejaarsdag) 08.00 -12.00 en  

13.00 – 16.00 uur 
 

INZAMELING KERSTBOMEN 
 
Net zoals andere jaren gaan we 
de afgedankte kerstbomen weer 
inzamelen. Onze dienst 
gemeentewerken zal rondes 
door de gemeente maken om 
de kerstbomen in te zamelen, te 
weten op: 
- woensdag 4 januari 2012 in de 
kernen Babyloniënbroek & Wijk 
en Aalburg; 
- donderdag 5 januari 2012 in 
de kernen Drongelen, Eethen, 
Genderen, Meeuwen en Veen. 
De jaarlijkse kerstboom-
verbranding in Veen gaat niet 
door! 
De kerstbomen dient u zoveel 
mogelijk gestapeld neer te 
leggen op de plaats (of in de 
nabijheid) waar u normaliter uw 
afvalcontainer voor de 
huisvuilinzameling opstelt. Wilt 
u buiten deze dagen om geen 
kerstbomen aan de weg 
neerleggen?  
 
Zorgt u er in ieder geval voor 
dat uw kerstboom tijdig (voor 
07.30 uur) aan de weg ligt!  

INZAMELING RESTAFVAL 
EN GFT ROND DE 
FEESTDAGEN EN IN 2012 
 
De inzameling van het 
restafval en GFT-afval vindt 
volgens het reguliere 
ophaalschema van de 
afvalkalender plaats. Zorgt u 
er voor dat uw container om 
07.30 uur op de aanbiedplaats 
staat. Haal de container wel 
op tijd binnen. 

 

                                                                         

                                        

                                                        

                                          

                                                                                       

                                                                                       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

          
               

 

 

 
 
 

 

 

 
 

WELKOM OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij graag met 
onze inwoners en relaties nieuwjaarswensen 
uitwisselen. De deuren van het gemeentehuis van 
Aalburg staan hiervoor open op: 
maandag 2 januari 2012 tussen 19.00 en 21.00 uur. 
 
In informele sfeer – onder het genot van een hapje en 
een drankje - bestaat er dan gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. 
Omstreeks 19.30 uur zal burgemeester A.M.T. (Fons) 
Naterop een nieuwjaarstoespraak houden.  
Het gemeentebestuur van Aalburg nodigt u van harte 
uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 

OPENINGSTIJDEN RONDOM DE 
FEESTDAGEN 
 
Het gemeentehuis van Aalburg en Aalburgloket zijn 
tussen “kerst en oud en nieuw” op 27, 28, 29 en 30 
december op de gebruikelijke tijden voor het publiek 
geopend. 
Op maandag 2 januari 2012 is het gemeentehuis 
vanaf 10.30 uur weer geopend. 
 
Voor calamiteiten en dringende aanvragen voor zorg 
kunt u buiten kantooruren bellen met het 
telefoonnummer van het gemeentehuis (0416-
698700). U hoort dan via een bandje hoe u verder 
kunt handelen. 


