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Wij zijn 21 vitale gemeenschappen in het groenste deel van de 

Brabantse Mozaïek. Via saamhorigheid, ondernemerschap en 

vernieuwing werken we aan ons welzijn. We zien om naar onze 

medemens, onze omgeving, onze historie en tradities. 

Zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid zijn de principes 

waarlangs we samen leven en werken in en aan onze nieuwe 

gemeente. 

Wij hebben hier het beste van twee werelden. De rust en ruimte van een 

prachtig eiland, gecombineerd met de voorzieningen van de steden om 

ons heen. We willen de kwaliteiten van ons gebied koesteren èn 

benutten. Niet om ons te meten met de steden in Brabant en Holland, 

maar om iets toe te voegen dat daar ontbreekt. Kwalitatieve 

ontwikkeling met respect voor elkaar en onze omgeving, gebaseerd op 

eigen initiatief in onze kernen. Dat houdt ons vitaal en aantrekkelijk in 

een turbulente wereld, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. 
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GEDEELD PERSPECTIEF VAN INWONERS EN GEMEENTE: CO-CREATIE 

In de periode mei tot oktober 2016 hebben we in ruim twintig 

visiegroepen op uitnodiging van de gemeenteraden gewerkt aan een 

eigen visie op de toekomst van de nieuwe gemeente. De visiegroepen 

waren samengesteld uit betrokken inwoners uit de drie gemeenten. 

Sommigen kenden elkaar al uit de kern, een vereniging of de kerk. 

Andere groepen bestonden uit mensen die elkaar voor het eerst hebben 

ontmoet in dit traject. 

De visieontwikkeling heeft in korte tijd veel energie losgemaakt. We 

hebben gewerkt vanuit onze eigen interesses en achtergronden. Dat 

blijkt ook uit de visies die we per visiegroep hebben opgesteld. De ene is 

opgesteld vanuit het geloof, de ander vanuit het vrouw-zijn, een 

volgende vanuit een thema zoals jeugd of sport en weer een ander vanuit 

de maritieme of agrarische ondernemers. Al die verschillende visies 

samen vormen een prachtige bron van inspiratie voor de toekomst van 

onze gemeente.  

Als we nu proberen om iets boven de verschillende visies te gaan hangen, 

dan blijkt dat er in onze ideeën over de kwaliteiten van dit gebied en de 

inwoners en onze beelden van de toekomst veel gemeenschappelijks is. 

De quotes uit onze visiedocumenten illustreren de rode draden in onze 

verhalen. 

We vinden het mooi om vast te kunnen stellen dat onze ideeën vaak ook 

al terug te vinden zijn in het beleid dat de drie gemeenten samen hebben 

opgesteld. Onze uitnodiging aan de drie gemeenteraden is dan ook om 

onze visie te omarmen als de visie van de drie gemeenten. Zo is deze 

toekomstvisie een gezamenlijk perspectief van gemeenschap en 

gemeente. 

De visie is een kompas voor de nieuwe gemeente 

Zingeving, geborgenheid en identiteit worden steeds belangrijker. 

Mensen zoeken plekken om zich thuis te kunnen voelen in een hectische, 

onoverzichtelijk wereld. In onze gemeenschappen zijn die waarden nog 

volop aanwezig. Het is aan ons om die te koesteren en te benutten zodat 

het in Altena prettig leven blijft. 

Per definitie is onzeker wat de toekomst ons precies gaat brengen. Veel 

van de opgaven die voor ons liggen vragen om antwoorden die we nog 

niet precies kennen en die we samen met de gemeente zullen moeten 

vinden. Om onze zoektocht te helpen, hebben we gezocht naar een 

houvast, een kompas dat helpt bij het bouwen van onze nieuwe 

gemeente. Dat kompas vormt de kern van onze toekomstvisie. 
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De meerwaarde van de huidige kleine kernen moet bewaard blijven in de nieuwe 

gemeente. De eigen identiteit, de vitaliteit, een goed en bereikbaar 

voorzieningenniveau zijn belangrijke elementen. Voorbeelden van bedoelde 

voorzieningen zijn goed (openbaar) vervoer (taxi / buurtbus) glasvezel, een 

gemeentelijk servicepunt in de buurt e.d. Kortom, leefbaarheid en sociale 

samenhang voor jong en oud. De gemeentelijke overheid moet hierin ruimhartig 

faciliteren en activerend optreden. Waar het daarbij vooral om gaat, is het 

kweken van bewustwording (mindset), betrokkenheid creëren bij de eigen 

gemeenschap. 

Dorpsbewoners moeten meer en meer (eigen) verantwoordelijkheid (gaan) 

pakken voor de lokale samenleving (participatiemaatschappij). Overheid dient 

een voorlichtende rol te hebben, ondersteunend. Een middel om dit te bereiken 

is het optuigen van dorpsraden met bevoegdheden, verantwoordelijkheden én 

budgetten, doch minimaal inspraak in wijkbegrotingen. De organisatievorm kan 

als burgerraad, of als coöperatie waarin ieder een aandeel heeft: ‘Samen sterk! 

Van de burgers wordt ook een andere manier van werken verwacht. Maar hoe 

organiseer je dat? Moet dat door middel van dorpsraden? Of door thematische 

adviesgroepen? Of ad hoc deelname in tijdelijke projecten? Vóór de fusie moet 

hierover worden nagedacht. Er worden bezoeken gebracht aan andere 

gemeenten die deze vraag voor zichzelf al hebben beantwoord. We hoeven het 

wiel niet uit te vinden, maar we moeten wel zoeken naar de juiste wielen voor 

onze eigen kar. Dat nadenken gebeurt niet achter de deuren van het 

gemeentehuis, maar samen met burgers. Bijvoorbeeld uit de visiegroepen. 

De gemeente bevordert dat onze inwoners zoveel mogelijk zelfstandig en 

zelfredzaam zijn, dat ze zelf de regie op hun leven voeren en zo nodig 

ondersteuning binnen hun eigen netwerk vinden. De gemeente voelt zich 

verantwoordelijk en draagt zorg voor de inwoners die ondersteuning behoeven 

(vangnet). De gemeente gaat hiertoe het gesprek aan (persoonlijk en bij de 

mensen thuis) en biedt hierbij maatwerk. De positie van de burger vormt het 

uitgangspunt, de aanpak is vraaggericht. 

De drie huidige gemeenten bestaan uit een groot aantal grotere, maar ook 

kleinere kernen. Deze vormen samen het unieke karakter van deze omgeving. 

Iedere kern heeft zijn eigen karakter en identiteit. De leefbaarheid en identiteit 

van de kernen moet gewaarborgd zijn.  

Wij stellen als doel dat de nieuwe gemeente in 2035 energieneutraal is. Dit is te 

bereiken door de 1-2-3 van de duurzame energie: 1. Besparen op energieverbruik 

(maatregelen aan gebouwen en processen); 2. Zelf duurzame energie opwekken 

(zoveel mogelijk binnen de nieuwe gemeente); 3. Inkopen van duurzame energie 

(als het nodig is van elders). Daarmee lopen we vooruit op de landelijke 

doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, echter we leggen ons geen 

onmogelijke taak op. 

In de moderne participatiemaatschappij is het belangrijk iedereen een plekje te 

geven in de maatschappij. Om dit te bewerkstelligen moet je bij de basis 

beginnen, de jeugd. Je kunt dit doen door kinderen/jongeren met alle aspecten 

van de samenleving kennis te laten maken. Je legt hiermee een goede basis voor 

de rest van hun leven. Je hebt hierin de mogelijk te sturen naar punten die voor 

het segment uit de grote samenleving, de nieuwe gemeente, van belang zijn, 

denk aan agrarisch – groen – toerisme – innovatie- zorg. Als extra uitdaging 

waarvoor onze gemeente staat is het feit dat we te maken hebben met een 

taalachterstand. Dit moet hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente staan. 

Participatie is één van de voorwaarden om er ook écht bij te horen. Participatie 

door dagritme, actief te zijn, niet achter de geraniums, persoonlijke 

ontwikkeling, vrijwilligerswerk, etc. Meedoen kan bestaan via een betaalde 

baan, maar ook via vrijwilligerswerk. Er is hoe dan ook genoeg te doen. Veel 

werk blijft nu ook liggen omdat maatschappelijke ontwikkelingen daarvoor 

gezorgd hebben. Waar we dergelijke leemtes signaleren is het zaak om de 

handen uit de mouwen gestoken te krijgen. 

  

Quotes uit de visiegroepen 
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Uitnodiging aan iedereen om mee te doen: Altena, dat ben jij! 

Ons kompas gaat over alle onderdelen van ons bestaan: de manier 

waarop we samen leven, hoe we werken en hoe we met onze mooie 

omgeving omgaan. Het kompas komt van pas op uiteenlopende 

momenten, of het nou gaat om de uitbreiding van een agrarisch bedrijf, 

de aanleg van een fietspad, het runnen van een buurthuis, of het 

organiseren van Koningsdag.  

We zien onze visie vooral ook als een uitnodiging om mee te doen, om 

een bijdrage te leveren aan de nieuwe gemeente, met behulp van het 

kompas dat we samen hebben gemaakt. 

Regelmatig hebben we ook de gemeente nodig om dit soort initiatieven 

voor elkaar te krijgen. Dat kan gaan om een vergunning, ruimte in het 

beleid of de regelgeving, kennis en capaciteit van de ambtenaren en 

financiële middelen. De gemeente gebruikt dan het kompas om te 

bepalen welke initiatieven voor ondersteuning in aanmerking komen.  

De gemeente houdt daarbij goed in de gaten of er voldoende draagvlak 

is en of er geen mensen worden buitengesloten. De gemeente blijft 

belangrijk als het gaat om het stellen en bewaken van kaders, ook van 

andere overheden zoals de provincie. De vangnetfunctie van de 

overheid, met name in het sociaal domein, is onmisbaar. We roepen de 

gemeente op om ruimte te zoeken en met ons nieuwe oplossingen te 

bedenken als dat in het belang is van het welzijn van de inwoners van 

Altena. 

 

 

 

Onze manier van samen werken is de grootste verandering 

Ook de manier waarop onze gemeenschappen en de gemeente samen 

werken geven we vorm met behulp van ons kompas. Juist in de 

verhouding en rolverdeling tussen samenleving en overheid zien we de 

grootste veranderingen voor ons. Onze overtuiging is dat we met een 

gezamenlijke en brede maatschappelijke inzet uiteindelijk méér 

bereiken. Zo wordt de schaalsprong die we met de drie gemeenten 

maken ook een kwaliteitssprong.  

Wij nemen als gemeenschappen nog meer zelf het initiatief. De uitdaging 

voor de gemeente is om – waar nodig – energie en creativiteit vanuit de 

gemeenschappen los te maken, te verbinden en te faciliteren. Een van 

de visiegroepen omschreef de rol van de gemeente als ‘mogelijkmaker’.  

Net als in het visietraject kan de nieuwe gemeente partijen bij elkaar 

brengen, nieuwe verbindingen zoeken, energie en creativiteit vanuit de 

gemeenschappen los maken en ruimte geven. Niet denken en handelen 

vanuit de eigen vertrouwde instrumenten, systemen en regels. Niet de 

systeemwereld maar de leefwereld staat voorop. 

We zijn al volop bezig om deze manier van samen werken vorm te geven. 

De komende periode nemen we de tijd om verder samen te onderzoeken 

welke vormen van participatie en medezeggenschap van alle 

betrokkenen het beste bij ons passen. Met deze visie leggen we het 

fundament.  

We willen experimenteren met het werken met vertegenwoordigende 

organen zoals jeugdraad, dorps- en wijkraden en sportraad, vormen van 

directe (elektronische) democratie en medezeggenschap van inwoners. 

We denken dat het verdere traject van visieontwikkeling en uitvoering 

van projecten zich hier heel goed voor leent.  
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We onderzoeken graag samen met de gemeente de betekenis voor de 

manier van werken van onze gemeenteraadsleden, bestuurders en 

medewerkers van de gemeente. Dat doen we vanuit een open houding 

en we maken slim gebruik van de kennis en ervaring die aanwezig is bij 

andere gemeenschappen, gemeenten en kennisinstellingen. 

 

Toekomstvisie is een levend en dynamisch verhaal 

Onze visie is bedoeld om richting te geven aan het fusieproces van de 

gemeenten. We denken dat hij sterk genoeg is om ook daarna als ons 

kompas te kunnen dienen, maar we willen vooral dat het een levend en 

dynamisch verhaal is. De wereld verandert snel, we zullen nieuwe 

inzichten krijgen, meer en meer inwoners zullen hopelijk meedoen met 

de visie en de projecten. 

De drie gemeenteraden stellen het uiteindelijke visiedocument vast in 

het kader van het fusieproces. Eind 2018 kijken we met elkaar welke 

nieuwe inzichten we hebben gekregen, en wat we geleerd hebben uit de 

experimenten en passen dan zo nodig onze visie op onderdelen aan.  

Het verhaal van deze visie is dus niet af. Het is een werkdocument, een 

dynamisch stuk dat voortdurend opnieuw wordt ingekleurd, niet alleen 

in nieuw beleid en besluitvorming van de gemeente, maar vooral ook in 

de initiatieven die wij als burgers, verenigingen, maatschappelijke 

organisaties, bedrijven en gemeenten samen nemen. 

 

 

 

Leeswijzer 

Na deze inleiding gaan we in hoofdstuk twee in op de kwaliteiten van 

onze inwoners en ons gebied die we graag willen koesteren en 

ontwikkelen. In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens in op wat we graag 

willen bereiken met deze visie. 

Onze ambitie werken we vervolgens in hoofdstuk 4 verder uit in drie 

richtinggevende principes, die samen het kompas voor de ontwikkeling 

van onze nieuwe gemeente vormen.  

In hoofdstuk 5 staan we nog extra stil bij het thema bestuur en samen 

werken. Hierin beschrijven we de bouwstenen die wij de nieuwe 

gemeente aanreiken voor het formuleren van de besturingsfilosofie en 

het dienstverleningsconcept van Altena. 

Tot slot blikken we in hoofdstuk 6 nog vooruit op het vervolgproces, 

waarin we verder gaan op de ingeslagen weg van uitvoeren, 

experimenteren en leren. Co-creatie is ons vertrekpunt, 

gemeenschappen en gemeente trekken samen op, ieder vanuit de eigen 

rol. 
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Altena heeft veel te bieden op het gebied van voorzieningen, woonkwaliteit en 

werkgelegenheid. Een groene gemeente tussen de Randstad en de 

stedenagglomeratie Brabant met een uitstekende bereikbaarheid, goede sociale 

structuren en een dienstverlenende gemeentelijke organisatie. Altena is een 

veelzijdige gemeente. 

Altena... Dat ben jij! In de huidige maatschappij is ‘saamhorigheid’ niet per 

definitie vanzelfsprekend. Het werven (en vasthouden) van vrijwilligers binnen 

kerken, verenigingen is daar een voorbeeld van. Zaken als ‘What’s in it for me?’ 

moeten aandacht krijgen. Met name de jongere generatie lijkt vooral tijd te 

willen besteden aan ‘eigen, leuke afspraken als die passen in de eigen agenda.’ 

Op dergelijke processen moet geschakeld worden en zal de nodige tijd kosten. 

Vasthoudendheid en continuïteit van ingezet beleid zijn dan voorwaarden. Dit 

heeft alles te maken met mindset en bewustwording: Altena dat ben jij. Jij bent 

eigenaar van de omgeving waar jij woont, leeft en werkt. 

Cultuur verbindt, ontwikkelt, biedt plezier en kan bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken. Wij zien cultuur dan ook als bindend element 

voor de gemeente, de kernen en de identiteit van de kernen. De gemeente 

ondersteunt en faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. Woudrichem is de 

cultuurkern binnen de nieuwe gemeente 

Diverse sectoren ontwikkelen zich buiten de Randstad. Waaronder de maritieme 

sector in Werkendam. Deze bedrijven krijgen hun vacatures voor hoogopgeleid 

personeel en vakspecialisten amper ingevuld.  

21 authentieke parels, we maken er natuurlijk werk van! Meer leven in balans 
met de natuurlijke omgeving, zodat onze kinderen er later ook nog van kunnen 
genieten. Plattelandsgemeente met samenhang en respect voor eigen 
authenticiteit. 
 

 

Voor bedrijven op het platteland is het lastiger om te beschikken over nieuwe 

kennis die vaak aanwezig is bij jonge hoogopgeleiden. Bovendien gaan de 

komende jaren veel (late) babyboomers met pensioen. Als er geen geschikte 

opvolgers voor hen worden gevonden, wordt het moeilijk om hun kennis en 

vaardigheden voor het bedrijf te behouden. In familiebedrijven staat de directie 

vaak op de werkvloer, waardoor innoveren en het actualiseren van kennis er 

vaak bij inschieten. Misschien moet je als gemeente dus eens denken aan het 

opzetten van alumnibeleid voor middelbare scholieren, in plaats van aan 

krampachtig proberen de brain drain te stoppen. 

Hoogopgeleiden doen relatief veel aan vrijwilligerswerk of zetten zich op een 

andere manier in voor het dorp. Zij zijn belangrijke initiatiefnemers. Elke kern is 

daarom gebaat bij een evenwichtige bevolkingssamenstelling. 

Het is bekend dat er plekken op de wereld zijn waar mensen opvallend gezond 
en gelukkig oud worden. Echt oud zelfs: met gemak 100 jaar of meer (120). Die 
gebieden blijken op elkaar te lijken en hebben een aantal opvallende kenmerken 
omdat mensen de juiste omgeving voor zichzelf hebben gecreëerd. Het gaat om 
samenspel van de factoren.  
 
Geest  
1) Hebben van een overtuiging: geloof  
2) Hebben van een doel  
3) Genieten van het moment  
Lichaam  
4) Voeding: natuurlijke voeding  
5) Beweging: natuurlijk en functioneel  
6) Rustmomenten: dagelijks en wekelijks  
Omgeving  
7) Geliefden en ondersteunende relaties  
8) Leefomgeving: natuur en arbeid  
9) Respect en ruimte  
 

 

Quotes uit de visiegroepen 
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KERNKWALITEITEN OM TE KOESTEREN EN ONTWIKKELEN 

Onze 21 kernen zijn op zichzelf meest kleine en hechte 

gemeenschappen, waarin zorgzaamheid en je vrijwillig inzetten voor een 

ander of voor groepen hoog in het vaandel staan. Het sociale leven is in 

hoge mate georganiseerd door de ruime aanwezigheid van lokale 

(familie)bedrijvigheid, kerkelijke gemeenschappen en verenigingen voor 

sport- en culturele activiteiten. Een belangrijke reden is onze ligging: 

‘hangend onder Holland en zwevend boven Brabant’, omringd door 

water. In sociale en economische zin waren we op onszelf en elkaar 

aangewezen. Met de toenemende arbeidsparticipatie en steeds vollere 

agenda’s realiseren we ons dat blijvende betrokkenheid niet 

vanzelfsprekend is.  

De prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 

Planbureau voor de leefomgeving (PBL) laten zien dat er sprake is van 

vergrijzing. De gemiddelde leeftijd in onze gemeente is relatief laag, 

maar dat zal in de nabije toekomst oplopen, met gevolgen voor de 

arbeidsmarkt, woningvoorraad en zorgbehoefte. Voor de arbeidsmarkt 

geldt dat er de komende 10-15 jaar een grote uitstroom komt als gevolg 

van personen die de pensioen- en AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. 

Voor de zorg zien we, gelet op de vergrijzing en de toenemende 

levensverwachting, de nodige uitdagingen voor het aansluiten van vraag 

en aanbod van zorg, de financiële haalbaarheid ervan, de capaciteit van 

zorgpersoneel en een passende woningvoorraad.  

Daarnaast is er een trend van ‘ontgroening’, doordat onze jongeren, met 

name voor onderwijs en daarna werk, vertrekken. In ons gebied zijn geen 

HBO- of WO-instellingen en is er een specifieke arbeidsmarkt en dito 

personeelsbehoefte.  

 

We zien de nodige uitdagingen voor het (opnieuw) binden van jongeren 

aan het gebied, de vraag naar passend personeel en voor de 

kennisoverdracht van oudere naar jongere medewerkers binnen onze 

bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Onze nieuwe gemeente wordt met een oppervlakte van 226,6 km2 de 

grootste gemeente van Noord-Brabant. Het gebied telt 21 bebouwde 

kernen. Het overgrote deel van de gemeente betreft landelijk of 

natuurgebied, met aan de westzijde een deel van de Biesbosch en aan 

de zuid- en oostzijde voornamelijk landbouw.  

We leven in een gebied met rijke cultuurhistorische waarden. 

Woudrichem is een oude vestingstad, met veel monumentale panden. 

De kernen van de huidige gemeente Aalburg kennen een historische 

plattelandsbebouwing. En ook de Biesbosch is een natuurgebied met een 

rijke culturele en recreatieve waarde. Ook loopt de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie door onze gemeente.  

We zijn omringd door water: de Boven en Nieuwe Merwede aan de 

noord- en westzijde, de Afgedamde Maas aan de oostzijde en de 

Bergsche Maas aan de zuidzijde. Bruggen en veerdiensten zorgen voor 

verbinding.  

De ontsluiting over de weg gaat via bruggen: de A27 naar het noorden 

en het zuiden, de N267 naar het zuiden en de N322 naar het 

noordoosten. Direct buiten het gebied zijn belangrijke knooppunten 

richting de A2, A15 en A59. Ontsluiting per spoor is er niet, wel is er 

streekbusvervoer (Interliner). Goede ontsluiting is van belang voor een 

bestendige economische ontwikkeling van Altena. 

2 
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Het aantal banen per inwoner ligt in ons gebied circa 20% lager dan het 

landelijke en provinciale gemiddelde. We zijn dus meer woon- dan 

werkgemeente.  

Door het groot aantal eenmans- en kleine bedrijven hebben we 

overigens wel een relatief hoog aantal bedrijfsvestigingen. Onze 

economische structuur bestaat uit een aantal sterke sectoren:  

 Maritiem, inclusief logistiek en maintenance 

 Agrarisch / Agrofood  

 Logistiek, inclusief handel en distributie 

 Recreatie en toerisme 

De maritieme sector is in ons gebied, met name aan de noordkant, sterk 

vanwege de unieke ligging aan het water, dichtbij de Drechtsteden. De 

sector is belangrijk voor onze werkgelegenheid en het innovatieve 

vermogen. De sector vraagt om specifieke technische arbeid; het aanbod 

van gekwalificeerd personeel is een opgave voor de toekomst.  

De agrarische sector is bijzonder sterk in ons gebied. Het oosten wordt 

gekenmerkt door de melkveehouderij sector, het westen van Altena kent 

een bloeiende akkerbouwsector. Naast de melkveehouderij en 

akkerbouw zijn ook fruitteelt, pluimvee, sierteelt en tuinbouw goed 

vertegenwoordigd. Een groot scala aan agrofood, mechanisatie –en 

loonwerkbedrijven vormen samen met de primaire agrarische sector een 

groot en sterk agrofoodcluster. 

Met name rondom de sectoren Maritiem en Agrofood zien we onze 

sterke handelsgeest met veel distributie, logistieke en innovatieve 

bedrijven.  

Een sector in opkomst is de recreatieve sector, vanwege de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden, van onder meer De 

Biesbosch en vestingstad Woudrichem. Behoud en openbare 

toegankelijkheid van ons monumentaal erfgoed is van belang voor ons 

historisch besef, identiteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente. 

Vanuit onze gunstige ligging, de aanwezigheid van enkele stuwende 

economische sectoren, een lage werkloosheid, een hoog arbeidsmoraal 

en de aanwezige randvoorwaarden voor verduurzaming, kunnen we een 

rol van betekenis spelen in de Delta Regio, het gebied dat bestaat uit 

West- en Midden-Brabant, Rijnmond en Drechtsteden, Zeeland en de 

Vlaamse provincies langs de Schelde. We hebben iets te bieden aan het 

omliggende gebied en doen dat graag, in het belang van onszelf en de 

mensen om ons heen. 

We zijn ervan overtuigd dat naar de toekomst toe onze karakteristieke 

kwaliteiten alleen maar belangrijker en krachtiger worden. De steden in 

onze omgeving worden sterker. Daarmee groeit tegelijkertijd ook onze 

aantrekkingskracht voor diegenen die een groen, dorps alternatief 

zoeken. De steden worden stedelijker, maar ook in 2030 zal een groot 

deel van de bevolking niet in steden willen wonen, ook al is het 

voorzieningenniveau daar hoger. De steden bieden niet de sociale 

context, de geborgenheid en veiligheid, de kleinschaligheid, de relatie 

met de natuur en het landelijke leven, die wij hier wel te bieden hebben. 
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ONZE AMBITIE VOOR DE TOEKOMST  

Onze saamhorigheid, ons ondernemerschap en onze 

omgevingskwaliteiten mogen er zijn. Vanuit respect voor die kwaliteiten 

willen we onze toekomst zelfbewust en met ambitie tegemoet treden. 

We schilderen twee vergezichten, die kleur geven aan onze ambities. Ze 

staan symbool voor ons streven om samen te werken aan het welzijn van 

onze gemeenschappen, nu en in de toekomst. 

Onze kernkwaliteiten sluiten goed aan bij de omstandigheden die we 

zien in vitale gemeenschappen op uiteenlopende plekken op de aarde. 

In deze “blauwe zones” leven mensen opmerkelijk lang en gelukkig.  

 

In 2016 hebben grote delen van Altena een relatief hoge 

levensverwachting. Wel neemt met het ouder worden het aantal 

ongezonde levensjaren toe. Laten we dus onze leefstijl verder 

ontwikkelen, met gezonde voeding van ons land, sport en beweging, 

hechte sociale verbanden en onze geloofsovertuiging of levenshouding. 

En wie weet, misschien staan we over twee generaties dan wel in het 

rijtje van blauwe zones. 

Onze kernkwaliteiten maken het ook mogelijk om een stevige bijdrage 

te leveren aan een duurzame samenleving en de energietransitie. 

Brabantse werkgevers, vijf grote gemeenten, provincie Noord-Brabant, 

ZLTO, Telos, Brabant Water en Enexis hebben een akkoord ondertekend 

om te komen tot versnelling, via de Brabantse Energiealliantie 2.0. Wij 

onderschrijven van harte hun ambities.  

 

 

We dromen van een energieneutraal eiland in 2035. Want eerlijk gezegd 

gaat het ons, net als de ondertekenaars van de Energiealliantie, niet snel 

genoeg. Wij denken dat er juist in ons gebied kansen liggen om een 

versnelling te realiseren. Wij willen die handschoen oppakken en van 

onderop initiatieven ontplooien, bijvoorbeeld met onze eigen 

energiecoöperatie. We willen een voorbeeld worden in Brabant. 

3 
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UITWERKING IN RICHTINGGEVENDE PRINCIPES: ONS KOMPAS  

Als we door onze oogharen kijken naar de verschillende 

visiedocumenten en de ideeën die we daarin hebben ontwikkeld over 

onze toekomst, dan kunnen we daarin drie rode draden zien. Deze 

vormen het houvast – ons kompas – waarmee we samen kunnen gaan 

werken aan de ontwikkeling van onze nieuwe gemeente. De 

richtinggevende principes zijn zelfredzaamheid, duurzaamheid en 

veelzijdigheid. Ze zijn van toepassing op alle aspecten van onze 

toekomst: samen leven, wonen, werken en recreëren. De manier van 

besturen hangt daar direct mee samen.  

 

ZELFREDZAAMHEID 

Op ons eiland is van oudsher sprake van sterke onderlinge 

betrokkenheid. Als eilanders zijn we gewend de broek zelf op te houden, 

ons ondernemerschap is sterk ontwikkeld. Veel inwoners participeren 

actief in jeugd- en ouderenverenigingen, culturele organisaties en 

sportclubs. Bovendien zetten velen zich als vrijwilliger in.  

We zien bijvoorbeeld een snelle groei van het aantal duurzame 

initiatieven van onderop. Deze betrokken inwoners nemen zelf de 

verantwoordelijk en spreken de overheid aan op hun bijdrage aan het 

oplossen van de milieuproblematiek. 

In onze visie geven overheid en maatschappelijke partners in belangrijke 

mate het initiatief (terug) aan gemeenschappen en kleinere sociale 

verbanden zoals verenigingen en gezinnen, en aan individuen om zelf 

weer meer verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun 

eigen leven en hun leefomgeving. 

We pakken zelf problemen op, nemen zelf initiatieven en maken zelf 

afspraken over uitdagingen die op ons afkomen. Precies zoals we ook in 

dit visietraject hebben gedaan. 

Zelfredzaamheid vraagt om een omslag in onze manier van samen 

werken, aan de kant van de inwoners en de kant van de overheid. 

Zelfredzaamheid kunnen we alleen waarmaken als de overheid 

vertrouwen heeft in de burgers en als deze op hun beurt vertrouwen 

hebben in de overheid. Dat wil niet zeggen dat de overheid zich afzijdig 

houdt, de overheid bevordert deelname, samenhang en kwaliteit. 

We zetten in op een samenleving die inwoners in al hun verscheidenheid 
mogelijkheden geeft voor ontmoeting, gemeenschapsontwikkeling en 
creativiteit. Inwoners voeren regie over hun dagelijkse leven en hun 
directe leefomgeving, waarbij de gemeente faciliteert. De gemeente 
waarborgt ook belangen die onze kernen overstijgen, zoals het 
woningbouwprogramma en een snelle en veilige verkeersontsluiting. 
Plannen van de overheid bieden ruimte aan initiatieven van onderop. 
 
Ruimte voor eigen initiatief betekent dat gemeenschappen zich ieder op 

een eigen wijze ontwikkelen. We realiseren ons dat dit tot gevolg kan 

hebben dat de ene kern meer voor elkaar krijgt dan een andere. Dat 

accepteren we, maar gaan er wel vanuit dat de gemeente de ondergrens 

bewaakt en dat zij vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid zo 

nodig als vangnet optreedt. Maatschappelijk initiatief wordt, waar dit 

niet of moeizaam tot stand komt, door de gemeente gestimuleerd. 

 

 

4 
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DUURZAAMHEID 

We omarmen duurzaamheid als leidend principe. Duurzaamheid heeft 

te maken met respectvolle omgang met mensen, de omgeving, de 

economie en ook het bestuur. Duurzaamheid heeft voor ons nadrukkelijk 

ook een sociaal-maatschappelijke dimensie, met waarden als toegang, 

deelname, verdeling, respect, keuzevrijheid en veiligheid. 

We willen dat iedereen kan meedoen, als het kan aan werk, maar in elk 

geval in onze sociale verbanden. Meedoen gaat ook over het deelnemen 

aan bewegen, sporten en culturele activiteiten. Dat geldt voor alle 

geledingen van onze samenleving, maar we hebben bijzondere aandacht 

voor opgroeiende jongeren (12 tot 18 jaar), sociaaleconomisch 

zwakkeren en ouderen. 

Talentontwikkeling en onderwijs vinden we cruciaal voor de toekomst. 

Het bestaande aanbod van basis- en voortgezet onderwijs is een goed 

vertrekpunt.  

We willen graag meer kennis toepassen uit kennisinstellingen uit ’s-

Hertogenbosch en Wageningen (Agrofood), Breda (Vrijetijdseconomie 

en Logistiek) en Rotterdam en Delft (maritiem). Zo kan het bedrijfsleven 

duurzaam en innovatief te werk gaan en kunnen jongeren zich blijvend 

ontwikkelen. 

In onze economie bieden de aanwezige topsectoren (maintenance, 

logistiek, agrofood) kansen voor de circulaire economie. Daarin nemen 

groene grondstoffen de rol over van fossiele. Afval wordt zoveel mogelijk 

vermeden, grondstoffen en producten worden opnieuw gebruikt. Deze 

groene economie draagt niet alleen bij aan een duurzame omgeving, 

maar is voor ons ook een belangrijke motor voor de kenniseconomie.  

Zo kunnen verschillende vormen van werkgelegenheid in ons gebied 

ontwikkelen, niet alleen op het van oudsher belangrijke (V)MBO niveau, 

maar meer en meer ook op HBO en WO niveau. 

Agrarische familiebedrijven produceren duurzaam, gezond en veilig 

voedsel in harmonie en met respect voor de omgeving. De bedrijven 

staan midden in de samenleving en vervullen een belangrijke sleutelrol. 

Niet alleen als voedselproducent maar ook als leverancier van groene 

energie, biobased materialen, biodiversiteit, natuurbeheer en het 

behoud van een leefbaar en vitaal platteland. 

In onze leefomgeving willen we behoedzaam omgaan met onze unieke 

natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. We hanteren 

het principe van rentmeesterschap. Om te kunnen behouden is 

ontwikkeling vaak nodig, maar altijd vanuit respect voor de omgeving.  

We willen ons gebied graag openstellen voor bezoekers die willen 

genieten van onze kernen en het buitengebied. We willen niet worden 

overlopen door toeristen, maar zien wel de noodzaak tot ontwikkeling 

voor het behoud van het buitengebied voor de volgende generaties.  

 

VEELZIJDIGHEID 

Een belangrijke waarde van onze nieuwe gemeente is de diversiteit van 

onze kernen. Deze veelzijdigheid zien we als belangrijk onderscheidend 

vermogen in een omgeving van vooral verstedelijkt gebied. Onze 

veelzijdigheid is niet alleen de basis voor een sterke economische 

structuur en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu, het draagt ook bij 

aan de ontwikkeling van krachtige gemeenschappen en de ontwikkeling 

van zelfredzaamheid. 
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Vitale kernen hebben een evenwichtige bevolkingsopbouw met 

jongeren en ouderen. De beschikbaarheid van voldoende (betaalbare) 

woningen en (passende) banen voor jongeren en jonge gezinnen die 

terug willen keren, zien we als een absolute voorwaarde.  

Nieuwe bewoners zien we als kans om de leefbaarheid en vitaliteit in 

onze kernen verder te ontwikkelen. Het ligt in de eigen kracht van de 

kernen om nieuwkomers een plek te bieden in hun sociale verbanden. 

We zetten in op een stevige economische structuur, met enerzijds focus 

op de topsectoren waarin we van oudsher heel goed zijn en anderzijds 

een veelzijdig, kleinschalig aanbod van economische activiteiten, 

passend in de schaal en maat van ons landschap en onze 

gemeenschappen. De opkomst van nieuwe, laagdrempelige en 

kleinschalige technieken zorgt ook voor een andere economische 

structuur: decentraal en genetwerkt. We kunnen steeds makkelijker zelf 

onze goederen gaan produceren, waardoor zowel de productie van als 

de handel in goederen van karakter verandert. 

Voor deze sterke economische structuur moeten we enerzijds gericht 

investeren. We denken in de eerste plaats aan investeringen in mensen 

door talentontwikkeling. Dat geldt voor alle leeftijden en zeker voor onze 

jongeren. Verder ook investerngen in infrastructuur, zoals de verbreding 

en adequate landschappelijke inpassing van de A27, aanleg van glasvezel 

ontwikkeling van openbaar vervoer, zowel in Altena tussen de kernen, 

als tussen Breda en Utrecht en tot slot de uitbreiding van de haven. 

Anderzijds moet er vooral ruimte zijn – in beleid en regelgeving, 

ondersteuning en financien – voor kleinschalig initiatief in onze kernen 

en het buitengebied. 

We beschikken met de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische 

waarden over een breed scala aan omgevingskwaliteiten, zowel in de 

kernen als in het buitengebied. Deze kwaliteiten vormen een belangrijke 

basis voor ons goede woonklimaat, bieden kansen voor 

ondernemerschap in onze kernen en in het buitengebied en maken ons 

ook interessant voor bezoekers en nieuwe inwoners.  

We zijn ons ervan bewust dat de verschillen tussen mensen en hun 
voorkeuren steeds groter worden. Dat geldt eigenlijk voor alle 
doelgroepen. We zien in het wonen een toenemende behoefte aan 
kleinere en goedkopere en tijdelijke woningen, voor onder andere 
starters, statushouders, ouderen, gescheiden huishoudens, mensen met 
licht psychische problematiek. Tegelijkertijd zien we ook vraag naar 
woningen voor huishoudens met een hogere koopkracht.  
 
Om in te kunnen spelen op deze veranderende behoeften moeten we 
flexibel zijn en bieden we - binnen de kaders zoals we hier afspreken en 
in overleg met woningbouwcoöperaties – ruimte aan nieuwe 
oplossingen die van onderop worden aangedragen. 
 
 

Drie richtinggevende principes vormen samen kompas 

De drie principes vormen tezamen het hart van de toekomstvisie, ons 

kompas voor de nieuwe gemeente Altena. Zelfredzaamheid, 

duurzaamheid en veelzijdigheid zijn de principes waarlangs we samen 

leven en werken in en aan onze nieuwe gemeente. Zo wordt de 

schaalsprong die we gaan maken ook een kwaliteitssprong. 
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BESTUREN EN SAMEN WERKEN   

Wij nemen de kracht van de lokale gemeenschappen in de kernen van 
Altena als uitgangspunt. We zien een overheid voor ons die de 
voorwaarden schept om deze initiatieven uit onze gemeenschappen tot 
ontwikkeling te laten komen.  
 
Het kompas van de toekomstvisie kan ook voor de gemeente dienst doen 
als kompas: initiatieven die passen binnen het kompas komen zo nodig 
in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente. We draaien de 
rollen dus verder om: niet de burger participeert in initiatieven vanuit de 
overheid, maar de overheid participeert in initiatieven vanuit de 
samenleving. Overigens blijft de gemeente ook in de toekomst zelf 
initiatieven nemen op verschillende terreinen. 
 
Net als in het visietraject kan de nieuwe gemeente partijen bij elkaar 
brengen, nieuwe verbindingen zoeken, energie en creativiteit vanuit de 
gemeenschappen los maken en ruimte geven. Niet denken en handelen 
vanuit de eigen vertrouwde instrumenten, systemen en regels. Niet de 
systeemwereld van de overheid maar de leefwereld van de inwoner 
staat voorop. Het faciliteren van het maatschappelijk initiatief vraagt om 
een wendbare overheid. Beleid, plannen, regels en begroting bieden 
ruimte aan maatschappelijk initiatieven die passen binnen de 
richtinggevende principes van deze toekomstvisie.  
 
We streven naar versterking van de lokale democratie 

Het centraal stellen van het maatschappelijk initiatief is een teken van 

een tijd waarin we samen zoeken naar versterking van de lokale 

democratie. Wij willen meer directe zeggenschap over ons dagelijks 

leven en onze directe leefomgeving.  

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te werken met dorpsraden met 

bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budgetten. De vraag is of dat 

in alle kernen hetzelfde geregeld moet zijn of dat we ook hier maatwerk 

per kern kunnen regelen. 

Een andere variant is een schaduwgemeenteraad waarin wij één op één 

mee denken over beleid en projecten. Ook thematische raden, zoals een 

jeugdraad en sportadviesraad, zien we als mogelijkheden voor verdere 

versterking van de lokale democratie en zeggenschap van de inwoners. 

We zien ook mogelijkheden om met behulp van sociale media inwoners 

meer bij de lokale politiek te betrekken. Langs die weg kunnen we 

inspraak digitaliseren: een portal voor vragen, advies, suggesties en 

contact. Zo zorgen we ervoor dat de lijnen tussen bevolking en bestuur 

kort blijven, ook na de fusie.  

We hebben alles bij elkaar veel ideeën opgehaald voor democratische 

vernieuwing. We realiseren ons dat dit een proces is dat tijd vraagt. We 

willen graag samen met de gemeente verder de mogelijkheden 

onderzoeken van versterking van de lokale democratie.  

 

Ook in dienstverlening staat de inwoner centraal 

We verwachten van de gemeente een dienstverlening die toegankelijk, 

laagdrempelig, snel en kosteneffectief is. Of het nou gaat om standaard 

producten als een paspoort, of maatwerk in geval van een 

maatschappelijk initiatief.  

5 
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Ons Uitgangspunt is: standaardiseren en digitaliseren waar mogelijk, 

maatwerk waar nodig. Inwoners die om welke reden dan ook niet in staat 

zijn digitaal zaken te doen, kunnen bij de gemeente terecht via 

aanvullende kanalen.  

Nabijheid en herkenbaarheid zijn voor ons de belangrijkste 

uitgangpunten. Werken met wijkteams in onze kernen, Korte lijnen, 

vooral geen administratieve procedures van formulieren en dergelijke, 

maar ‘korte klappen kunnen maken’.  

Wij vragen ons af of in de toekomst nog een centraal gemeentehuis 

noodzakelijk is. Wellicht kunnen we uit de voeten met een pop-up 

gemeentehuis, aangevuld met een virtueel gemeentehuis (digitale, 

persoonlijke portal voor inwoners)?  

We zien het belang van een gezamenlijke basis voor de medewerkers van 

de nieuwe gemeente; misschien komt er een overgangsperiode waarin 

we vanuit de drie huidige gemeentehuizen toegroeien naar de nieuwe 

situatie zonder gemeentehuis. Het lijkt ons goed nut en noodzaak de 

komende tijd verder te onderzoeken. 

Puntsgewijs geven we graag nevenstaande bouwstenen mee voor het 

besturing en dienstverlening van de nieuwe gemeente. Een lokaal 

bestuur in de hoedanigheid van ‘mogelijkmaker’ maakt ons kompas 

compleet.  

 

 

 

 

Besturingsfilosofie 

 Decentrale netwerkgemeente 

 Kerngericht werken 

 Kernendemocratie, burgerraden, wijkraden, coöperaties (iedereen 

een aandeel); E-democratie 

 Vertegenwoordigd in het gebied; heldere aanspreekpunten, 

ambassadeurs (politiek en bestuurlijk) en casemanagers (ambtelijk) 

 Overheid als mogelijkmaker 

 Regionaal opereren in ons omringende regio’s, niet alleen West 

Brabant, maar breder kijken 

 

Dienstverlening 

 Platte organisatie 

 Backoffice gewoon goed geregeld, buiten zicht van de burger (die 

moet er niks van merken) 

 Dienstverlening op locatie, Pop up gemeentehuis; zo nodig 

overgangsperiode waarbij gewerkt wordt vanuit de huidige 

gemeentehuizen 

 Werken op satellietbasis, zichtbaar in het gebied, naar het voorbeeld 

van de wijkverpleegkundige 

 Digitalisering: virtueel gemeentehuis, website centraal, insteek op 

(1) buurt / dorp en (2) regio 
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VERVOLG: STARTEN MET UITVOEREN, LEREN VAN EXPERIMENTEN 

In 2017 en 2018 willen we graag met de gemeente samen verder op pad. 

We starten projecten op en doen nader onderzoek naar vragen waar we 

nu nog geen definitief antwoord op hebben gevonden. 

De experimenten stellen we voor om in te richten als Living Labs. Een 

living lab is een onderzoeksomgeving waarbij gelijktijdig onderzoek en 

innovatie plaatsvinden volgens het principe van co-creatie. 

In zo’n Living Lab onderzoeken we stap voor stap en gezamenlijk nieuwe 

oplossingen. Living labs kunnen een bijdrage leveren aan alle onderdelen 

van ons kompas. We willen het aantal betrokken inwoners de komende 

tijd graag verder uitbreiden. Alle inwoners van de nieuwe gemeente 

worden aangemoedigd om deel te nemen.  

Werken in deze Living Labs zien we als een logisch vervolg op de 

samenwerking tussen inwoners en gemeenten in het 

toekomstvisietraject.  

Tijdens de visieontwikkeling hebben we circa 40 icoonprojecten 

geformuleerd die we samen met andere inwoners, bedrijven, 

organisaties en de gemeenten de komende jaren willen uitwerken en 

uitvoeren. Deze projecten geven concrete invulling aan onze visie op de 

toekomst. Het overzicht op de volgende pagina geeft een indruk van de 

projecten. 

 

 

 

Op dit moment zien we in elk geval voor de volgende thema’s aanleiding 

tot verder onderzoek: 

 Vernieuwing van lokale democratie en medezeggenschap van 

inwoners 

 Betekenis van het concept van de wendbare overheid voor politiek, 

bestuur en medewerkers (profielschets, rollen van de gemeenteraad 

etc). Wij denken graag mee met de besturingsfilosofie en 

dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente Altena. 

 Vormgeving van het proces van visieontwikkeling en icoonprojecten; 

wij willen graag door en actief betrokken blijven! 

 Onderzoek naar de nut en noodzaak van een centraal gemeentehuis 

in de nieuwe gemeente 

 Onderzoek naar het financieren van onze ambities door het 

aantrekken van investeringen, het nog meer betrekken van ons 

bedrijfsleven en het aanspreken van bestaande geldstromen van 

verschillende overheden 

  

6 



20 

 

 

Ideeën voor icoonprojecten voor de ontwikkeling van Altena 

Online participatieplatform 

Kerngericht werken 

Jeugdgemeenteraad 

Sportadviesraad 

 

Living Lab Pop up gemeentehuis / 

Gemeentetruck 

 

Decentrale netwerkgemeente en 

meervoudige democratie 

De toekomstige ambtenaar 

“De gemeente hoort iedereen” 

 

Poetry4oneAltena 

Bereikbaarheid voorzieningen 

Living Lab Altena Regatta voor 

alle kernen 

 

Altena Energieneutraal 

Ontwikkeling boscompensatie Sleeuwijk 

Bomenfonds 

“Windkracht: Oude molens, nieuwe jassen” 

University College 

Onderzoeksproject studenten 

ICT/Landbouw/Maritiem  

Talent op het platteland 

Educatietuinen 

Natuurspeelplaatsen 

 

Ondernemershuis Altena 

Kernboerderijen 

“25 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde” 

Vrijwillige Buurtzorg 

Participeren van jongeren, mensen 

met een beperking, statushouders 

De Kindergids 

Leefstijlcentrum Altena 

Dé aantrekkelijkste fietsgemeente 

24-uurs maatschappelijke (crisis) 

opvang Altena 

 

Ontsluiting OV knooppunten 
“Nieuwe Kijk” 

Kleinschalige woonzorg in iedere kern 

Kangoeroewoningen 

Clustering watergebonden bedrijven 

Biologische landbouw en robotisering 

Uitbreiding havencapaciteit 



21 

 

 

 

 


