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— PETIE MULDERS —

ANDEL, 15 nov ’12 - Dierenvereni-
ging VIOS hield afgelopen vrijdag en 
zaterdag haar jaarlijkse tentoonstel-
ling in ’t Buitenhoff te Andel. Grote 
hoenders, kleine hoenders, konijnen, 
cavia’s, watervogels en diamantdui-
ven, alle dieren lieten de blikken van 
de bezoekers rustig over zich heen-
gaan. De konijnen waren met hon-
derd ‘man’ goed vertegenwoordigd. 
Deze keer werden er over het geheel 
27 dieren meer ingezonden dan het 
vorige jaar.

Voorzitter met veel ervaring
De vereniging heeft dit jaar een nieuw 
samengesteld bestuur. Was Anton de Waal 
zeven jaar secretaris en vervulde hij de 
laatste jaren zowel de functie van voor-
zitter als secretaris, nu mag hij weer al-
leen secretaris zijn. Wim Noorloos werd 
bereid gevonden het voorzitterschap op 
zich te nemen. Lammert de Vries is de 
penningmeester van VIOS, Kees van Nor-
denne tatoeëerder en tevens inzetbaar 
bij - zoals De Waal vertelt - sleepwerk-

zaamheden, waaronder het ophalen van 
de kooien uit de opslag verstaan wordt. 
Bestuurslid Jan Bouman wordt door de 
secretaris gekwalifi ceerd als ‘de papier-
man’. Tot de taken van Jan behoort alles 
wat met papier te maken heeft, zoals de 
catalogus, aanplakbiljetten en de lijsten 
voor de keurmeesters. Kersverse voorzit-
ter Wim Noorloos heeft veel ervaring in 
het dierenverenigingsleven. Bij VIOS is 
Wim zowat tien jaar lid, bij de kleindie-
renvereniging in Dussen twintig jaar, bij 
die in Werkendam tweeënvijftig jaar en 
in Nieuwendijk zelfs vijfenvijftig jaar. De 
Andelse vereniging telt vier jeugdleden 
in de leeftijd van zeven tot veertien jaar. 
Om de jeugd te stimuleren toont VIOS 
een aardig initiatief.“Kinderen die geen 
prijs hebben, krijgen een aanmoedigings-
prijs; die kunnen ze in hun kamertje zet-
ten”, vertelt de voorzitter. 

‘Het is een plaatje’
Volgens Wim wordt het in de toekomst 
voor dierenhoudersverenigingen wellicht 
iets moeilijker. “In de nieuwbouw kunnen 
ze geen dieren houden, de jeugd heeft 
geen tijd, die moet computeren, ze heb-
ben te veel andere dingen. Vroeger had je 
niks en was een tentoonstelling een hele 
happening. Daarbij komt dat de voerprijs 

erg oploopt. Betaalde je vijf jaar geleden 
elf euro voor een zak, nu al veertien euro. 
Ik kan me indenken dat mensen zeggen: 
‘het wordt me te gortig’.” Wim geeft als 
voorbeeld dat hij zelf voor zijn dieren 
(Hollandertjes en Noordhollandse hoen-
ders) vijftig euro per week kwijt is. 
“Maar”, voegt Wim toe, “bij een echte 
fokker gaat het niet over, die heeft er wat 
voor over.” Jan Sterrenbug heeft negen 
Zwarte Weners ingebracht waarvan één 
konijn kampioen is geworden. “Het is een 
plaatje”, zegt Jan over zijn kampioen. De 
andere konijnen van Sterrenburg deden 
het ook prima: er waren er vier met ZG, 
drie met een F en één met een G. Thuis 
heeft Jan er nog acht in de hokjes. Hij 
houdt van dieren; vier kippen heeft hij 
bij huis lopen. “Een kip geeft gezellig-
heid, die kakelt”, meent Jan. Is het bij 
de meeste mensen zo dat ze met het 
houden van dieren beginnen door de ou-
ders. Bij Sterrenburg is het net andersom 
gegaan. “Toen mijn zoon het huis uit 
ging, stonden de hokken er nog.” Een 
goede reden voor hem om zelf met fok-
ken te beginnen. ’s Morgens kwam Jan de 
tentoonstellingsruimte binnen en wie 
zag hij naar hem kijken? Zijn eigen Zwar-
te Weners. “Gegarandeerd dat ze je ken-
nen”, meent Sterrenburg. Zijn dieren 

gaan voor alles. Vroeger leerde Jan bij 
een boer om eerst de dieren te verzorgen 
en dan pas aan zich zelf te denken en die 
regel past Jan altijd toe. “Het eerst ga ik 
altijd met mijn Malthezertje wandelen en 
geef hem eten, dan komen de andere die-
ren aan de beurt en dan ik zelf.”

Uitslag: Klasse A Konijnen: beste dier, J. 
Sterrenburg. Beste dier op één na, H. 
Verburg. Beste dier jeugd, Marc Bouman. 
Klasse C Konijnen: beste dier, Ilse Ket-
ting. Beste dier op één na, A. de Waal. 

Beste dier jeugd, Ilse Ketting. Klass  A en 
C konijnen: mooist getekend dier, Marc 
Bouman. Cavia’s: beste dier, H. Rijken. 
Grote hoenders: beste dier, D. P. Spek. 
Beste dier op één na, D. Noorloos. Dwerg-
hoenders: beste dier, Manon van Gende-
ren. Beste dier op één na, W. Noorloos. 
Beste dier jeugd, Manon van Genderen. 
Oorspronkelijke watervogels: beste dier, 
A. Sterrenburg. Beste dier op één na, G. 
Sterrenburg. Gedomesticeerde watervo-
gels: beste dier en beste dier op één na, 
L. A. de Vries. Oorspronkelijke duiven: 
beste dier, W. Noorloos. Beste dier op 
één na,L. A. de Vries. Beste dier jeugd, 
Stefan Bouman.

Eerst de dieren verzorgen, dan pas aan jezelf denken
WOUDRICHEM, 15 nov ’12 - Afgelopen zaterdag organiseerde Stichting de Vleet in de Veste voor de vierde keer een ‘Smakelijke Altena 
middag’. Er waren zo’n dertien personen gekomen om te komen eten. De heer en mevrouw Khairy uit Irak kookten deze keer. Volgens 
wethouder Renze Bergsma, die was aangeschoven aan tafel, een absoluut Irakees culinair hoogstandje. De volgende middag is 15 
december. Iedereen is van harte uitgenodigd om naar De Veste te komen om te eten, of te helpen met kokkerellen – leeftijd maakt 
niet uit! Agnes van Look en Jolanda Spiering van de Vleet organiseren met een aantal vrijwilligers deze activiteit. Het doel is om een 
gezellige tijd met elkaar te hebben en te genieten van een goede maaltijd. Wel graag even melden bij de Vleet, Hoogstraat 27, tel: 
0183 301710 mail: info@stichtingdevleet.nl.                     (Sophie Krale)

Eetproject de Vleet groot succes

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1, 4285 cp Woudrichem
Correspondentieadres:
Postbus 6, 4285 zg Woudrichem
Telefoon 0183 308100
Telefax 0183 303380
E-mail: gemeente@woudrichem.nl
Internet: www.woudrichem.nl

Openingstijden gemeentehuis
maandag   9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag   9.00 - 12.00 uur
woensdag   9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag   9.00 - 12.00 uur
vrijdag   9.00 - 12.00 uur

Voorlichting & communicatie
Telefoon 0183 308127

Loket Altena voor  werk, inkomen en zorg 
Postbus 16, 4250 DA Werkendam
Telefoon 0183 507307
E-mail: info@loketaltena.nl
Internet: www.loketaltena.nl 
Openingstijden loket in Woudrichem:
dinsdag, woensdag 
en donderdag 9.00 - 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar
maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur

Telefoon 0183 507307
E-mail: info@loketaltena.nl
Internet: www.loketaltena.nl

Milieustation Aalburg-Woudrichem
Handelstraat 4, 4283 JK Giessen
Telefoon 0183 308190 
maandag, woensdag en vrijdag 13.00 - 16.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00 uur

Meldpunt klachten & onderhoud
maandag t/m vrijdag  9.00 - 16.00 uur:
Telefoon 0183 308275 
Spoedmeldingen (’s avonds en in het weekend):
Telefoon 0183 308100
E-mail: meldpunt@woudrichem.nl

A L M K E R K A N D E L G I E S S E N O U D E N D I J K R I J S W I J K U I T W I J K U P P E L W A A R D H U I Z E N W O U D R I C H E M

Hebt u vragen of meldingen over het inzamelen van afval, bijvoorbeeld: restafval, grofvuil, 
gft (groente-, fruit- en tuin afval), milieuparkjes, kca (klein chemisch afval), dan kunt u bellen 
 met het Servicepunt voor  afvalinzameling, tel. 0900 235 78 56 (lokaal tarief )

15 november 2012, 
Burgemeester en wethouders 

van Woudrichem

Het oogstseizoen is in volle gang. Dit betekent 

een periode van hard werken voor de landbou-

wers, maar ook een periode van mogelijke ver-

keersonveiligheid op de wegen rondom boer-

derijen en landbouwvelden. Vooral wanneer 

boeren hun oogst via de openbare weg moeten 

vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssitua-

ties ontstaan door grond die van landbouw-

voertuigen afkomt. 

Voor de weggebruiker betekent dit opletten. In 

de oogstperiode rijden er meer landbouwvoer-

tuigen op de openbare weg. Breng begrip op 

voor de boeren die hun oogst moeten binnen-

halen en houd rekening met extra verkeershin-

der. Hoffelijkheid op de weg kan wonderen 

doen. Pas uw snelheid en weggedrag aan bij 

modder op de weg voor uw eigen veiligheid.

Voor de landbouwer en loonwerker betekent dit 

waarschuwen en schoonmaken. Waarschuw de 

weggebruiker dat u bezig bent met werkzaam-

heden door borden te plaatsen (verkrijgbaar bij 

uw gemeente) en maak de wegen en de bermen 

schoon na uw werkzaamheden.

Daarnaast zal de politie verscherpt controleren 

op het plaatsen van waarschuwingsborden bij 

besmeurde wegen en op het reinigen van de 

wegen. Maar ook het rijgedrag van de overige 

weggebruikers 

is onderwerp 

van controle!

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft op 13 november 2012 

de volgende vergunning verleend:

ANWB Streetwise

Op maandag 11 februari 2013 wordt door CNS 

d’Uylenborch een verkeersproject voor groep 

5/ 6 georganiseerd. Ten behoeve van dit ver-

keersproject wordt het deel van de Borchgrave-

straat voor de school afgesloten. Het verkeers-

project wordt gehouden van 8.00 - 15.30 uur. 

Verkeersbesluit
ANWB Streetwise

De CNS d’Uylenborch heeft een tijdelijke ver-

keersmaatregel aangevraagd. Op 11 februari 

2013 van 8.00 tot 15.30 uur zal een gesloten-

verklaring in beide richtingen voor voertuigen, 

ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee 

aan de Borchgravestraat te Almkerk gelden 

tussen de D. van Clevestraat en de Mr. L.A. 

Donkerstraat.

Indien u zich met één van de bovenstaande 

besluiten niet kunt verenigen, kunt u binnen 

zes weken na deze openbare bekendmaking 

een bezwaarschrift indienen bij de burgemees-

ter (evenementenvergunning) of bij burge-

meester en wethouders (verkeersbesluit), post-

bus 6, 4285 ZG Woudrichem

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en 

ten minste te bevatten: uw naam en adres; de 

dagtekening; een omschrijving van het besluit 

waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden 

van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde 

laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens 

te vermelden de naam, het volledige adres en 

het telefoonnummer van deze persoon. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen 

schorsende werking. In geval van onverwijlde 

spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie-

ning indienen bij de Voorzieningenrechter van de 

Arrondissementsrechtbank Breda, sector Bestuurs-

recht, postbus 90006, 4800 RA Breda. Een derge-

lijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie 

van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een 

dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

OOK IN 2012

MODDER OP DE WEG

=

GEVAAR OP DE WEG

BESLUITEN

Het thema dit jaar luidt: ‘Nu even niet’
Mantelzorgers die met liefde voor een ander 

zorgen, vergeten soms goed voor zichzelf te 

zorgen. Er af en toe even tussenuit is een abso-

lute voorwaarde om de zorgtaken te kunnen 

volhouden. 

HOOM organiseert daarom, mede namens de 

gemeenten Werkendam en Woudrichem, voor 

de mantelzorgers in deze gemeente op vrijdag 

16 november a.s. een ontspanningsmoment.

tijd: 10.00 tot 13.30 uur

waar: Het Wapen van Emmickhoven,  

 Brugdam 5 te Almkerk.

Deze bijzondere dag wordt geopend door de 

wethouder.

De morgen wordt opgeluisterd met een caba-

retoptreden, verzorgd door Bettina Kraaieveld, 

die op haar eigen manier -vaak met een lach en 

een traan- invulling geeft aan het thema: ‘Nu 

even niet’. 

Er is tijd voor onderling contact.

Verder mag u zelf aan de slag. Lizzy van Pelt 

verzorgt een workshop: 'Creatief met woorden'.

De morgen wordt afgesloten met een heerlijke 

lunch om tevens de medewerkers van de dienst-

verlenende organisaties uit de regio te ontmoeten. 

Zorgt u voor een naaste? 

Dan bent u van harte welkom! Wilt u ook even 

niet zorgen? Een dagje wat tijd voor uzelf ? 

Aanmelden of informatie bij HOOM,

Mitzy de Groot: T: 06-53155718

E: mdegroot@hoomondersteuning.nl.

Op grond van art. 10 Besluit Registratie Kinderop-

vang, maken wij bekend dat per 1 november 2012 

een wijziging heeft plaatsgevonden in het Lande-

lijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

- EAFKA B.V., Hoppas De Notendop, buiten-

schoolse opvang, heeft op 1 november 2012 

op locatie Putterplein 1 te Andel haar deuren 

gesloten en per gelijke datum een nieuwe 

vestiging geopend aan de Gazetstraat 16, 

eveneens in Andel. Deze vestiging gaat ver-

der onder de naam Hoppas BSO Andel.

‘DE LANDELIJKE DAG VAN 

DE MANTELZORG’

WET KINDEROPVANG

Op woensdagavond 21 november start om 

20.00 uur in het gebouw van de Rabobank langs 

de N322 bij Almkerk een informatieavond over 

de aanleg van de rotonde N322-Den Doorn.

De avond wordt door de gemeente Woudri-

chem in samenwerking met de provincie 

Noord-Brabant georganiseerd.

Tijdens deze avond worden de werkzaamhe-

den toegelicht. Ook komen de omleidingen tij-

dens de aanleg aan de orde en wordt verteld 

wat de huidige planning is.

Iedereen is van harte welkom de avond bij te 

wonen!

INFORMATIEAVOND 

ROTONDE N322

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere en uitgebreide procedure)
Procedure Locatie Kern Omschrijving project Activiteiten Ingediend

regulier Vissersdijk 13 Woudrichem extra garagedeur plaatsen bouwen 02-11-2012

regulier De Roef 4 Woudrichem gebruik groepsschuilplaats handelen in strijd met regels RO 02-11-2012

regulier Molenstraat 35 Woudrichem bouwen berging bouwen en handelen in strijd 02-11-2012

    met regels RO

regulier Duizendmorgen 9 Andel bouwen carport bouwen 06-11-2012

uitgebreid Kerkstraat 30 Woudrichem zonnepaneel of collector plaatsen bouwen en slopen, verstoren,  01-11-2012

    verplaatsen of wijzigen van een

    beschermd monument

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Procedure Locatie Kern Omschrijving project Activiteiten Verzonden

regulier Jan Spieringweg 8 Woudrichem bouwen slotwoning op bouwen en handelen in strijd 06-11-2012

   ‘landgoed Kraaiveld’ met regels RO 

regulier Vlinderslag 30 Almkerk plaatsen dakkapel handelen in strijd met regels RO 08-11-2012

regulier Dokter Oosteromstraat 25 Andel kappen van een boom kappen 09-11-2012

Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Procedure Locatie Kern Omschrijving project Activiteiten Verzonden

uitgebreid Almweg 7 Almkerk restaureren en uitbreiden boerderij bouwen; handelen in strijd met 08-11-2012

    regels RO; en slopen, verstoren,

    verplaatsen of wijzigen van een

    beschermd monument

Voorgenomen omgevingsvergunning
Procedure Locatie Kern Omschrijving project Activiteiten Ingediend

uitgebreid Alb. Schweitzerlaan 6 Andel brandveilig gebruik Voetiusschool brandveilig gebruiken 28-03-2012

De voorgenomen omgevingsvergunning ligt ter inzage van 16 november tot en met 27 december 2012.

Ingekomen aanvragen omgevingsver-
gunning
(reguliere en uitgebreide procedure)
Het is niet mogelijk bezwaar in te dienen tegen 

een ingekomen aanvraag. Dit kan pas na het 

verlenen van een vergunning of het beschikken 

op een melding. De ingekomen aanvragen kunt 

u wel vanaf de eerste werkdag na deze publica-

tie, tijdens openingstijden van het gemeente-

huis, inzien bij de balie van het gemeentehuis. 

Buiten de openingstijden is het inzien van een 

aanvraag enkel op afspraak mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
De verleende vergunningen kunt u vanaf de eer-

ste werkdag na deze publicatie, tijdens ope-

ningstijden, inzien bij de balie van het gemeen-

tehuis. Buiten de openingstijden is het inzien 

van een vergunning enkel op afspraak mogelijk.

Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen 

bent bij één van deze besluiten, dan kunt u 

(schriftelijk en gemotiveerd) een bezwaarschrift 

indienen. Richt uw bezwaar aan het college van 

burgemeester en wethouders, postbus 6, 4285 

ZG Woudrichem. De termijn voor het indienen 

van uw bezwaar is binnen zes weken na de 

datum van verzending van het besluit.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het 

besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig met of 

na de indiening van het bezwaarschrift de 

Voorzieningenrechter verzoeken om een ‘voor-

lopige voorziening’ via de Rechtbank van 

Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 

4800 PA te Breda. U kunt ook digitaal een ver-

zoek om een voorlopige voorziening indienen 

bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.

nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektro-

nische handtekening nodig (DigiD). Voor meer 

informatie kunt u genoemde site raadplegen.

Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
De verleende vergunning kunt u vanaf de eerste 

werkdag na deze publicatie, tijdens openingstij-

den, inzien bij de balie van het gemeentehuis. 

Buiten de openingstijden is het inzien van de 

vergunning enkel op afspraak mogelijk.

Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen 

bent bij dit besluit en u heeft tijdig een zienswijze 

ingebracht tegen de voorgenomen omgevingsver-

gunning, dan kunt u (schriftelijk en gemotiveerd) 

een beroepschrift indienen. Richt uw beroep tot 

de Rechtbank van Breda, sector Bestuursrecht, 

postbus 90006, 4800 PA te Breda. De termijn voor 

het indienen van uw beroep is binnen zes weken 

na de datum van verzending van het besluit.

Als de verleende omgevingsvergunning gewij-

zigd is ten opzichte van de voorgenomen 

omgevingsvergunning, kunt u ondanks dat u 

geen zienswijze heeft ingediend, wel een 

beroepschrift indienen.

Een beroepschrift schorst de werking van het 

besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig met 

of na de indiening van het beroepschrift de 

Voorzieningenrechter verzoeken om een 

‘voorlopige voorziening’ via de Rechtbank van 

Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 

4800 PA te Breda. U kunt ook digitaal een 

beroepschrift of verzoek om een voorlopige 

voorziening indienen bij de rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Hiervoor heeft u een elektronische handteke-

ning nodig (DigiD). Voor meer informatie 

kunt u genoemde site raadplegen.

Voorgenomen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
De voorgenomen omgevingsvergunning ligt 

vanaf de eerste werkdag na deze publicatie 

gedurende zes weken ter inzage. Deze kunt u, 

tijdens de openingstijden, inzien bij de balie 

van het gemeentehuis. Buiten de openingstij-

den is het inzien van de voorgenomen omge-

vingsvergunning enkel op afspraak mogelijk. 

Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen 

bent bij dit besluit, dan kunt u tijdens de inza-

getermijn uw zienswijze(n) over de voorgeno-

men omgevingsvergunning kenbaar maken. 

Richt uw schriftelijke zienswijze(n) aan het 

college van burgemeester en wethouders, 

postbus 6, 4285 ZG te Woudrichem. 

Wilt u mondeling uw zienswijze(n) naar voren 

brengen, dan kunt u contact opnemen met me-

vrouw C. Branderhorst, telefoon (0183) 30 81 85.

OMGEVINGS-

VERGUNNINGEN

Op 17 november is er een Groendag waarop u 

snoeiafval gratis in kunt leveren. 

Dit is de laatste Groendag in 2012.

De Gemeentewerf, Handelstraat 7 in Giessen 

(industrieterrein De Rietdijk), van de gemeente 

Woudrichem is dan daarvoor geopend van 

9.00 tot 12.00 uur.

Onder snoeiafval wordt verstaan, takken, stob-

ben (eventueel inclusief een geringe hoeveel-

heid zand of grond rond de wortels) en boom-

stammen. Het is niet de bedoeling dat u blad, 

gras, zand, grond en groente-, fruit- en tuinaf-

val in komt leveren op de groendagen.

U dient er zelf voor te zorgen dat u uw vervoer-

middel kunt lossen.

Voor meer informatie over groendagen en ande-

re soorten afval kijk op www.woudrichem.nl.

De vaste commissie van advies voor de 

bezwaarschriften gemeente Woudrichem 

houdt op maandag 19 november vanaf 

17.30 uur in het gemeentehuis van 

Woudrichem een hoorzitting inzake:

- Bezwaarschrift, ingediend door de heer M. de 

Jonge, tegen twee brieven i.v.m. uitstel van 

betaling van de kosten van bestuursdwang.

De hoorzitting is openbaar.

GROENDAGEN

HOORZITTING 

COMMISSIE 

BEZWAARSCHRIFTEN 


