Thema’s voor Altena
1. Naar een multifunctioneel platteland
Doel:
In deze workshop gaan we op zoek naar de mogelijkheden om het landelijke gebied
multifunctioneler in te richten. Welke andere doelen willen bewoners verwezenlijken en kunnen we
ons beleid daartoe flexibeler maken?
Aanleiding voor de workshop is de afname van het aantal agrarische bedrijven, de behoefte aan
nieuwe functies, de leegstand van oude stallen en de afname van biodiversiteit.
2. Een Altena groeimodel voor recreatie
Doel:
In deze workshop zoeken we naar manieren op recreatie in Altena te versterken, zowel als manier
om ‘meer te doen te hebben’ in Altena als economische kans.
Aanleiding voor de workshop is dat er veel aantrekkelijke elementen in Altena zijn om toerisme te
laten groeien. De huidige voorzieningen liggen echter verspreid. In deze workshop willen we
onderzoeken welke kansen er precies zijn? En hoe we die verder kunnen brengen.
3. Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (ruimtelijke kenmerken)
Doel:
In deze workshop gaan we op zoek naar de specifieke eigenschappen en kenmerken van de dorpen
en de voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de dorpen.
Aanleiding voor de workshop is, dat door de fusie 21 dorpen binnen de gemeente komen te liggen.
Hoe kan de gemeente oog houden voor de verschillen tussen de dorpen qua cultuur,
organisatiegraad, omvang en ruimtelijke kenmerken? Op welke manier kunnen we de kwaliteiten
versterken, de overgangen van dorp naar omgeving beter maken en hoe de grens tussen dorpen
scherp gehouden wordt.
4. Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (voorzieningen)
Doel:
Zicht krijgen op het belang van voorzieningen voor de leefbaarheid van de kernen en
Zicht krijgen in de mogelijkheden om door middel van burgerinitiatieven voorzieningen te realiseren
of in stand te houden.
Aanleiding voor de workshop is, dat voorzieningen belangrijk zijn voor de leefbaarheid, o.a. voor
minder mobiele mensen maar ook in algemene zin als plek waar mensen elkaar ontmoeten. Als
voorzieningen verdwijnen is men meer afhankelijk van vervoer en/of andere mensen en voor de

gemeenschapszin zijn ontmoetingsplekken eveneens belangrijk. Er moet tijdig worden nagedacht
welke voorzieningen en ontmoetingsplekken belangrijk zijn en hoe voorzieningen bereikbaar blijven.
5. Goed wonen in Altena
Doel:
Zicht krijgen op de vraag hoe woningen voor doelgroepen gerealiseerd kunnen worden.
Aanleiding voor de workshop is, dat er veel vraagstukken zijn opgehaald ten aanzien van de
veranderende woningvraag in Altena. Vraagstukken gaan over nieuwe doelgroepen,
woningbehoefte, de zorgvraag a.g.v. de vergrijzing, hoe verouderde plekken mooier gemaakt kunnen
worden en de manier waarop woningen worden gebouwd.
Nieuwe doelgroepen zijn de groeiende groep ouderen (die ook langer zelfstandig moeten wonen), de
groeiende groep alleenstaanden, arbeidsmigranten). Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de
groeiende groep forensen. Zij zijn enerzijds een kans (waar je op in kunt spelen), anderzijds kunnen
zij de lokale woningmarkt verstoren waardoor krapte ontstaat. Als gevolg van deze veranderingen
verwacht men grotere druk op goedkope woningen en een toenemende behoefte aan middeldure
huurwoningen en appartementen. Ten aanzien van de vergrijzing ligt er het vraagstuk hoe je wonen
met zorg in de kleine kernen kunt realiseren?
6. Bereikbaarheid en economie
Doel:
-

Zicht krijgen op de gewenste economische ontwikkeling van Altena en
Zicht krijgen in de wijze waarop de bereikbaarheid kan worden benut cq. Kan worden
verbeterd om economische ontwikkeling te realiseren.

Aanleiding voor de workshop is, dat Altena aan de ene kant een bijzonder centrale ligging langs de
A27 as heeft, aan de andere kant is de bereikbaarheid van het gebied eenzijdig en kwetsbaar te
noemen. De afhankelijkheid van de A27 is groot en het OV is in veel dorpen beperkt. Tegelijk heeft
Altena de potentie om zich meer te richten op omliggende regio’s, zowel qua inwoners, recreanten
als werkenden. Hoe belangrijk is bereikbaarheid en de economie voor Altena en welke keuzes wil de
nieuwe gemeente hierin maken?
7. Versterk de kwaliteit
Doel:
Zicht krijgen op de manier waarop kwaliteiten versterkt kunnen worden en beter zichtbaar en
beleefbaar kunnen worden en ideeën verzamelen hoe de ontwikkeling van kwaliteit samen op kan
gaan met economische dynamiek.
Aanleiding voor de workshop is dat er bij veel organisaties en bewoners in Altena een hoog
kwaliteitsbesef is. Tegelijk is er de neiging om volop economische dynamiek mogelijk te houden. Er
zijn veel kwaliteiten, maar lang niet alles in herkenbaar, zichtbaar of beleefbaar.

8. Het grote Altena energiespel
Doel:
Zicht krijgen met welke middelen de duurzaamheidsambities gehaald kunnen worden (wat past bij
Altena) en welke argumenten en kwaliteiten een rol spelen bij de locatiekeuzes van windmolens en
zonnevelden.
Aanleiding voor de workshop is de hoge ambitie om energieneutraal te worden en de opgehaalde
vraagstukken. Uit de vraagstukken blijkt de zorg van bewoners dat de landschappelijke en historische
kwaliteiten en natuur in het gebied verloren gaan wanneer niet goed nagedacht wordt over de
locaties van windmolens en zonnepanelen.
Het totale energiegebruik van de gemeente Altena is ongeveer 5500 TJ (inclusief scheepvaart en
snelwegverkeer). Zonder dit gebruik is het eigen gebruik 3640 TJ. Om geheel energieneutraal te
worden zijn op het niveau van Altena ruim 150 windmolens nodig of bijna 1.200 hectare
zonnevelden. Een windmolen levert evenveel op als 7,75 ha zonnecellen. Er zijn ook andere opties
om energieneutraal te worden. Het is een grote opgave, deze workshop is een eerste verkenning
naar de mogelijkheden en belangen.

9. Een gezond Altena
Doel: Zicht krijgen op de manier waarop gezondheid integraal en zowel kan worden versterkt in
Altena.
Aanleiding voor deze workshop is het feit dat vanuit de rijksoverheid aandacht wordt gevraagd voor
dit thema en het feit dat we steeds meer weten over gezondheidsaspecten. Zo kan gezondheid
worden bevorderd door de milieusituatie te verbeteren, maar ook kan preventief worden gewerkt
aan gezondheid, bijvoorbeeld door een gezond leef- en eetpatroon. Welke aspecten in onze
leefomgeving zijn hierin van belang en kunnen worden verbeterd? En op welke manier kunnen we in
onze lokale situatie gezondheid bevorderen?

10. Sociale structuren en organisaties in het grotere geheel
Doel:
Zicht krijgen op de manier waarop overheid en organisaties in de samenleving beter kunnen
samenwerken en hoe de dorpen herkenbaar blijven in de grotere gemeentelijke structuur vanaf
2019.
Aanleiding voor de workshop is dat er als gevolg van veranderende sociale structuren nieuwe
vraagstukken in de dorpen van Altena ontstaan en dat er veel vraagstukken leven over de vraag hoe
de overheid en organisaties in Altena in de toekomst met elkaar beter kunnen samenwerken.

