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Altena is een veelzijdige regio met een geheel eigen dynamiek en karakter. Van scheepvaart, De 
Biesbosch, de oude vesting stad Woudrichem, de agrarische bedrijvigheid tot natuurlijk handel. 
Het is er allemaal. En dat maakt ook dat het hier goed wonen, werken en recreëren is.

Rabobank Altena is geworteld in deze regio. Vanuit onze coöperatieve identiteit willen we een 
bijdrage leveren aan het versterken van de economische en de maatschappelijke vitaliteit. Zodat 
we, nu en in de toekomst, kunnen leven in een mooi en krachtig Altena. 

De vitaliteitsscan, met interviews en dialoogsessies, was een inspirerend en energiek traject om te 
komen tot het rapport dat voor u ligt. Met veel betrokkenen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, 
de overheid, (burger)initiatieven en klanten hebben we goede gesprekken gehad over thema’s als: 
wonen, zorg, leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit. Want hoe kunnen we de kracht 
van deze prachtige regio versterken om de uitdagingen op te pakken en Altena Vitaal te houden. 

Ik wil mijn dank uitspreken aan iedereen die bijgedragen heeft aan dit rapport en aan alle betrok-
kenen die hiermee nu actief aan de slag gaan.

 
Om de uitdagingen en kansen succesvol invulling te geven, moeten we initiatieven en betrokken 
partijen verbinden en gezamenlijk optrekken. Dit rapport is geen eindpunt, maar juist een nieuw 
begin. Een basis om met elkaar de kracht van Altena te versterken. Ik nodig u van harte uit mee 
te doen! 

Joan Wassink 
Directievoorzitter Rabobank Altena

Voorwoord

En nu?  



Inleiding en proces
Rabobank Altena is actief in de regio Altena, 
bestaande uit drie gemeenten: Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem. Het traject is  
gestart met een vitaliteitsscan. De scan geeft 
inzicht in de huidige en toekomstige situatie  
van de regio binnen de vier vitaliteitsthema’s:  
‘Werk, innovatie en onderwijs’, ‘Zorg en welzijn’,  
‘Wonen en leefbaarheid’ en ‘Duurzaamheid’.  
Met het netwerk  van betrokkenen, de vitaliteits- 
community, is tijdens twee dialoogsessies  
gesproken over de belangrijkste lokale kansen  
en uitdagingen binnen deze thema’s. De  
grootste kansen en uitdagingen kunnen noch  
door de overheid, noch door de markt alleen  
opgelost worden. Bij een grotere community- 
bijeenkomst hebben de betrokkenen gekeken 
welke initiatieven nodig zijn om de vitaliteit op 
korte en lange termijn te versterken. Zo draagt 
de community bij aan een gemeenschappelijk 
inzicht, draagvlak en tastbare resultaten die de 
vitaliteit van de regio versterken. 

In dit document vindt u de vitaliteitsscan van  
de drie gemeenten en de regio, evenals een 
overzicht van de grootste uitdagingen en 8 
initiatieven voor deze regio. 

Met ‘Vitaal Altena’ heeft Rabobank Altena samen met belanghebbenden gekeken naar  
de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de regio. Het doel was en is om samen met 
inwoners, ondernemers, overheid en instellingen de vitaliteit van de regio te versterken, juist 
op die punten waar het nodig is of mogelijkheden zich voordoen. 

Werkendam
Woudrichem

Aalburg



Wat is vitaliteit

Wonen en leefbaarheid 
Fijn wonen en naar elkaar omkijken, 
woonklimaat, woonbehoeften, 
woningaanbod, sociale cohesie, 
leefbaarheid en aanwezigheid van 
voorzieningen

Zorg en Welzijn 
Ervaren gezondheid, passende zorg, 
leefstijl, zorggebruik, fysieke en mentale 
gezondheid en mantelzorg

Duurzaamheid 
Afvalstromen, voorkomen van verspilling 
en onnodig energieverbruik, circulair en 
gericht op de toekomst

Werk, innovatie en onderwijs 
Opleidingsniveau, financiële situatie 
huishoudens, economische groei, 
werkgelegenheid, onderwijs, innovaties en 
mogelijkheden om jezelf te ontplooien

De vitaliteit van regio Altena is de optelsom van een groot aantal maatschappelijke thema’s 
en onderwerpen. Het gaat om wonen en leven in een duurzame omgeving en samenleving, 
waar men naar elkaar omkijkt, waar passende zorg geleverd wordt en waar mensen en  
organisaties zich kunnen ontplooien. 



Proces

Het traject Vitaal Altena kent tot nu toe drie 
fasen. In samenwerking met BeBright zijn 
allereerst met de vitaliteitsscan de belangrijk-
ste kansen en uitdagingen in kaart gebracht. 
Vervolgens is samen met betrokkenen uit 
de gemeenschap een start gemaakt om te 
komen tot een vitaliteitscommunity. Deze 
vitaliteitscommunity bestaat onder andere uit 
betrokken burgers, ondernemers, het bedrijfs- 
leven, vertegenwoordigers van de gemeenten, 
de zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs, 
natuur- en recreatie-instellingen. Samen met 
hen zijn op basis van gesignaleerde kansen en 
uitdagingen ideeën gevormd voor concrete 
initiatieven. Sommige initiatieven waren reeds 
gestart, maar konden op deze wijze versterkt 
worden. Andere initiatieven zijn in het proces 
op basis van aanwezig enthousiasme en  
energie gestart.



Werkwijze

In de eerste fase hebben we een analyse 
uitgevoerd op basis van beschikbare infor-
matiebronnen, databases, interviews met 
12 experts uit de regio en bijeenkomsten 
met de projectgroep. De focus lag hierbij 
op de vier vitaliteitsthema’s. Gezamenlijk 
is de huidige en gewenste vitaliteit van de 
regio in kaart gebracht. De resultaten zijn 
op een visuele manier gepresenteerd in 4 
infographics (zie pagina 8). Op basis van 
de scan zijn met de projectgroep en de 
community 8 uitdagingen voor de regio 
geformuleerd. 

Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers 
van woon-, zorg- en onderwijsinstellingen, 
de gemeenten en andere betrokkenen 
zijn in gesprek gegaan om op basis van de 
vitaliteitsscan de belangrijkste kansen en 
uitdagingen voor de regio te definiëren, 
toetsen en verrijken. De betrokkenen be- 
dachten tijdens de dialoogsessies en 
communitybijeenkomst concrete project- 
ideeën en werkten deze uit om de vitaliteit 
van de regio te versterken.

In deze fase is de inzet geweest om te 
komen tot concrete initiatieven en deze 
uit te werken tot projecten. Met de com-
munitybijeenkomst als start, maar vooral in 
eigen tijd en tijdens twee inloopavonden 
gingen de projectgroepen concreet aan 
de slag met hun ideeën. Voor 8 projecten 
is een aanjager gevonden die er op toe 
ziet dat de plannen ook daadwerkelijk ten 
uitvoer gebracht worden. (Zie vanaf pagina 
22 een overzicht van de projecten). Samen 
zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de projecten en het versterken van de 
vitaliteit van Altena.

Vitaliteitsscan 

en uitdagingen 

Vitaliteits-

community

Projecten en 

initiatieven 



Over de regio Altena + demografie
Altena is een groene en relatief jonge regio.  
De drie gemeenten bestaan uit hechte gemeen-
schappen en kernen die relatief ver uit elkaar 
liggen. Het is een regio waar de handen uit 
de mouwen gestoken worden, uitdagingen 
worden opgepakt en waar men naar elkaar 
omziet. Een regio waar ook het geloof een 
belangrijke verbindende rol speelt in het 
bestaan van haar inwoners.

Er wonen meer jongeren onder de 20 jaar dan 
gemiddeld in Nederland (24,8% tegenover 
22,7%) en het aandeel ouderen (65 jaar of 
ouder) is nagenoeg gelijk. Dit gaat echter 
veranderen. De landelijke trend van vergrijzing 
en ontgroening treedt in versterkte mate op 
in Altena. In de periode tot 2040 is nog maar 
1 op de 5 mensen jonger dan 20 en meer dan 
1 op de 4 ouder dan 65.

Momenteel zijn er relatief veel gezinnen met 
kinderen en dit is zichtbaar in het aanzienlijk 
lage aantal eenpersoonshuishoudens. Mede 
door de vergrijzing verandert dit beeld  
richting de toekomst. Ouderen, met steeds 

vaker wisselende leefstijlen en woonvoor-
keuren, vragen om een gevarieerd aanbod 
in één- en tweepersoonswoningen. Ook de 
behoefte aan levensloopbestendige woningen 
neemt dan toe.

Van alle inwoners in Altena is het overgrote 
deel geboren en getogen in Nederland. Er 
wonen aanzienlijk minder allochtonen in de 
regio dan in de rest van Nederland (5,5% ten 
opzichte van 21,6%). Van hen komt ook een 
overgroot deel uit Westerse landen. 



Vitaliteitsscan
Regio Altena

Regio Altena

Nederland

Demografie

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

In de regio Altena wonen percentueel 
gezien meer jongeren (0-19 jaar) dan 

het landelijk gemiddelde. In 2040 is dit 
aandeel gedaald naar onder het 

landelijk gemiddelde

De middengroep (volwassenen 
in lee  ijd van 20-  jaar) is 

kleiner dan het landelijk 
gemiddelde en krimpt nog 

verder rich  ng 2040

et aantal -plussers is in de regio 
Altena ongeveer gelijk aan het 
landelijk gemiddelde, echter 

vergrijst de regio sneller rich  ng 
2040

egio Altena hee   een lager 
percentage werklozen dan 
het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-
waarde is hoger dan het 
landelijk gemiddelde

De woningmarkt in de 
regio Altena bestaat uit 
rela  e  veel koop- en weinig 
huurwoningen

Het percentage inwoners 
dat overma  g alcohol 
drinkt ligt duidelijk lager 
dan het landelijk 
gemiddelde

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

KOOP

HUUR

€236.000 €206.000

€ 33.800€ 38.500
Inwoners van de regio 
Altena hebben vaker last 
van overgewicht 

52,4% 48,3%

5,7%

55,5%

43,8%

64,1%

34,1%

Roken marginaal minder 
dan landelijk gemiddeld

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,6%

 e right 201

24,8%
in 2040
21,1%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Regio Altena kent minder hoog én minder laag opgeleiden 
in de beroepsbevolking dan het landelijk gemiddelde

43,1%

34,0%
22,9%

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

21,3%
28,7%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

Het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per huishouden 
per jaar is in de regio Altena 
hoger dan het landelijk 
gemiddelde

17,7%
in 2040
28,7%

56,9%
in 2040
50,2%

59,6%
in 2040
52,6%

In de regio Altena ligt het 
percentage inwoners met 
een chronische aandoening 
lager dan het landelijk 
gemiddelde

57,4% 60,4%

76,5%

De ervaren gezondheid 
(goed / zeer goed) is in de 
regio Altena hoger dan het 
landelijk gemiddelde

80,1%

Inwoners uit de regio 
Altena voldoen minder 
vaak aan de norm gezond 
bewegen

435 kg 470 kg
Het aantal kilo s huishoudelijk a val per inwoner 

ligt lager in de regio Altena

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per
vastgoedobject ligt iets onder het landelijk gemiddelde 

108,5 kWh 117,1 kWh

Vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde is 
zo’n 11% van de woningen in de regio Altena 

na 2000 gebouwd

20,8% 21,9%

31,9% 25,4%

22,0% 22,6%

18,6% 16,6%

38,6% 28,6%

14,4% 15,3%

Regio Altena hee   minder 
voor  jdige schoolverlaters, 
er zijn echter wel meer 
achterstandsleerlingen 
dan landelijk gemiddeld

Zakelijke dienstverlening biedt de grootste 
werkgelegenheid in de regio. Gevolgd door industrie 

en handel

De werkgelegenheids unc  e van
de regio Altena is aanzienlijk lager

dan het landelijk gemiddelde

64,4%

WERK

89,6%

WERK

11,9%

Na 2000

11,1%

63,9% 68,2%

8,4%

De a stand tot het ziekenhuis, een treinsta  on o  het voortgezet 
onderwijs is rela  e  groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde

Afstand tot:

einsta  on

Huisarts

Basisschool

Ziekenhuis

Voortgezet
Onderwijs

12,4 km 

0,9 km 

11,6 km

0,7 km 
1+1=2

3,8 km 

4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

1+1=2

Vestigingen Handel Banen Handel 

Vestigingen 
Zakelijke dienstverlening

Voor  jdige 
schoolverlaters

Achterstands-
leerlingen

Banen 
Zakelijke dienstverlening

Vestigingen Industrie Banen Industrie

Regio Altena hee   rela  e  weinig eenpersoons- 
en veel meerpersoonshuishoudens. Van de meer-
persoonshuishoudens woont % met kinderen

24,7%
37,4%

Eenpersoonshuishoudens

75,3%
62,6%

Meerpersoonshuishoudens

44,2%
46,4%

Zonder kinderen

55,8%
53,6%

Met kinderen

1,8%

1,3% 12,9%

11,6% 21,3% 22,8%



Werk, innovatie, onderwijs
De inwoners van Altena worden gekenmerkt 
door een hoog arbeidsethos, een hoge  
betalingsmoraal, spaarzaamheid, gebonden- 
heid aan de eigen gemeenschap en waar-
dering voor traditie en vakmanschap. In alle 
gemeenten van de regio hebben meer men-
sen een baan dan het landelijk gemiddelde 
(netto 67,2% tegenover 64,9% in Nederland). 
De arbeidsmarkt is voornamelijk gericht op 
mannen. De verhouding tussen mannen en 
vrouwen ligt in de regio met 61:39 anders dan 
in Nederland (55:45). 

 

Het besteedbare inkomen van huishoudens 
ligt met € 38.600 bijna € 5.000 boven het 
gemiddelde van Nederlandse huishoudens. 
Daarnaast leven minder huishoudens van een 
inkomen tot 105% van het sociaal minimum 
(5,2% tegenover 9,6% in Nederland).

 

Vergeleken met de gemiddelde Nederlandse 
scholier verlaat de jeugd in Altena minder vaak 
vroegtijdig de opleiding. Ook het schoolverzuim 
en verwijzingen naar HALT liggen lager dan 

het landelijk gemiddelde. Leerlingen uit de 
regio hebben wel vaker een leerachterstand. 
Opvallend is dat minder inwoners van Altena, 
in vergelijking met Nederland, hoog óf laag 
opgeleid zijn. Dit betekent dat de middengroep 
(afgeronde opleiding op havo, vwo, mbo 2 
t/m 4) sterk vertegenwoordigd is. 

 
De meeste bedrijven in Altena zijn actief in de 
zakelijke dienstverlening, industrie en handel. 
Zij bieden de meeste banen voor de beroeps-
bevolking. Toch werken veel Altenaren buiten 
de regio. Met een werkgelegenheidsfunctie  
van 64,4% is Altena voornamelijk een woon- 
regio in plaats van een werkregio. De afgelopen 
twee jaar is de werkgelegenheid in de regio 
toegenomen en de verwachting is dat deze  
groei doorzet, alleen niet zo sterk als het lande-
lijk gemiddelde. Dit komt overeen met de licht  
groeiende beroepsbevolking, die iets achter- 
blijft bij de rest van Nederland. Voor de toe- 
komst is het belangrijk om nieuwe bedrijvigheid  
aan te blijven trekken. Kansen liggen bijvoor- 
beeld in nieuwe maakindustrie en groen onder- 
nemerschap. Voorwaarden hiervoor zijn dat er 

goede huisvestingsmogelijkheden zijn en dat  
er overal snelle internetverbindingen beschik-
baar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van glasvezel. 

De werkloosheid ligt in Altena lager dan het 
landelijk gemiddelde. Dit is vergelijkbaar 
met veel ‘landelijke’ gebieden. De beroeps- 
bevolking boven de 50 jaar wordt het hardst 
getroffen. Ruim 43% van de werklozen is ouder 
dan 50. Dit effect is in Altena sterker dan in de  
rest van Nederland. Beroepsgroepen die het  
lastig hebben op de arbeidsmarkt zijn de  
bouwarbeiders en administratief personeel. 

Kijkend naar de koopstromen, zien we in 
Altena tussen 2008 en 2013, net als in de rest 
van Nederland, een daling in omzet en werk- 
gelegenheid in de detailhandel. Voor landelijke 
regio’s is een versterkt effect zichtbaar, gezien 
winkels voor niet-dagelijkse bestedingen zich 
concentreren in de grote steden en er veel 
concurrentie is met webwinkels. Gelukkig zien 
we de laatste twee jaar weer een herstel. Dit is 
het sterkst te zien in Aalburg. 

Inkomen 

Opleiding 

Werk



Zorg en Welzijn
In vergelijking met Nederland hebben de in- 
woners van Altena een goede gezondheid. 
Gemiddeld worden ze ouder, ze voelen zich vaker 
gezond, minder mensen hebben een chronische 
aandoening en ze roken en drinken minder vaak.  
Hiermee vormen ze in Noord-Brabant een uit- 
zondering. Toch blijft gezondheid een aan- 
dachtspunt. Meer dan de helft van de mensen  
is te zwaar (52,4%, waarvan 14,5% ernstig),  
en 1 op de 3 van de inwoners haalt de dage- 
lijkse bewegingsnorm niet.

Het zorggebruik ligt door de goed ervaren 
gezondheid dan ook iets lager. Dit geldt ook 
voor het tandartsbezoek. 75,8% van de inwoners 
gaat jaarlijks naar de tandarts, in Nederland is  
dat 80,3%.

De lagere zorgvraag wordt voor een deel  
mogelijk gemaakt door de mantelzorgers in  
de regio. De inwoners zorgen vaker voor hun 
familie, kennissen en vrienden dan landelijk 
gemiddeld (15,6% van de mensen geeft aan wel 
eens voor een ander te zorgen ten opzichte van 
12,1% in Nederland). Het zijn vooral volwasse-
nen tot 65 jaar die dit doen. Toch voelt bijna de 
helft van de ouderen in de regio zich wel eens 
matig tot ernstig eenzaam. Met de verwachte 
vergrijzing is het aannemelijk dat de ervaren 
eenzaamheid verder toeneemt. Investeren in 
gezond gedrag en het welzijn van de inwoners 
is daarom noodzakelijk. De drie gemeenten 
hebben een gemeenschappelijk plan opge-
steld voor het terugdringen van overgewicht, 
eenzaamheid en alcoholgebruik in de regio. 
Iedere gemeente verzorgt één probleem met 
een regionale uitvoering. 

Een opvallende sector in de regio Altena is 
scheepvaart. De havens in Werkendam bieden 
veel werkgelegenheid en kansen voor de regio. 
Een toenemende vraag naar transport en toe-
nemende drukte op de autosnelwegen biedt 
voor de binnenvaart kansen in de toekomst. 
Voor een succesvolle scheepsvaartsector is  
het belangrijk dat verschillende partijen 
samenwerken en gezamenlijk inspelen op 
lange termijn perspectieven. 

Ook het ongezonde gedrag onder jongeren  
baart zorgen bij de gemeenten. Toch zien we  
dat in vergelijking met West-Brabant de jonge-
ren meer bewegen. 55,4% van hen beweegt  
5-6 dagen per week minimaal 1 uur per dag.  De  
GGD geeft wel aan dat de leefstijl een aan- 
dachtspunt is. Er is meer overgewicht en minder 
 beweging dan verwacht  mag worden. Daarbij   
komen opvoedproblemen ook vaak voor. Dit  
heeft een negatieve invloed op de toekomstige 
gezondheid van de bevolking. Bovendien 
is er een grote groep gezinnen die net niet  
in aanmerking komen voor financiële steun, 
bijvoorbeeld om hun kinderen te laten sporten. 
Deze groep dreigt buiten de boot te vallen. 



Wonen en leefbaarheid
In de regio Altena heeft men veel aandacht voor 
de gemeenschap, het geloof, het gezinsleven, 
ondernemerschap, het land en de ruimte. 
Dit zijn voor veel inwoners onderscheidend 
kenmerken. Door voorgenoemde redenen 
is er weinig verhuisdrang en keren veel 
mensen na de studietijd terug naar de regio.  
 
Wonen 
64.1% van de huizen in Altena is bestemd voor 
koop waarbij de gemiddelde WOZ-waarde met 
€ 236.000 ruim boven het landelijk gemiddelde 
van € 206.000 ligt. Vooralsnog wonen de meeste 
mensen in een huis dat past bij hun budget en 
leefstijl. Al blijft de vraag naar huurwoningen 
groter dan het aanbod. Net als in de rest van 
Nederland trekt de woningmarkt ook in Altena 
weer aan. De huizenprijzen stijgen en het aantal 
verkopen is het afgelopen jaar toegenomen. 
Met de positieve vooruitzichten op de eco-
nomie, koopkracht en lage hypotheekrente 
is de verwachting dat deze groei aanhoudt.  
Van de woningen in Altena is ongeveer 90%  
gebouwd als eengezinswoning. Met de ver- 
wachtte verandering in huishoudenssamen- 

stellingen ontstaat er een tekort aan woningen 
voor de één- en tweepersoonshuishoudens. 
Bijvoorbeeld kleinere en goedkopere wonin-
gen (starterswoningen), of woningen voor 
(zelfstandig wonende) ouderen.

  
De capaciteit van verzorgings- en verplegings- 
huizen is nu nog ruim voldoende. Zonder aan- 
passingen slaat dat vanaf 2020 om naar een 
tekort. Door de onevenwichtige verdeling in 
de regio wordt het op sommige plekken voor 
ouderen moeilijk een gepaste woning te vinden. 
Het aanbod van een goede zorginfrastructuur 
dichtbij huis vormt ook een uitdaging. Het 
landelijke beleid, evenals de wens van veel 
ouderen, is om langer thuis te wonen. Dit vormt 
een uitdaging op de woningmarkt waar er een 
tekort is aan levensloopbestendige woningen. 
Oplossingen hiervoor moeten buiten de zorg 
gezocht worden. Denk aan meer ontmoetings- 
plekken voor ouderen met activiteiten en 
ruimte voor beweging. Een ander gevolg van 
ouderen die langer thuis blijven wonen is dat 
deze woningen voor een langere tijd niet 

beschikbaar zijn op de woningmarkt. En dat 
heeft een beperkte doorstroom met weinig 
keus voor onder andere jonge gezinnen tot 
gevolg.

 
De bereikbaarheid van voorzieningen in Altena 
verschilt van Nederland. Mensen uit de drie 
gemeenten wonen op aanzienlijk grotere 
afstand van een treinstation, middelbare school 
of ziekenhuis. Zij zijn hiervoor aangewezen op 
de nabijgelegen steden als Breda, Gorinchem, 
Waalwijk, of ‘s-Hertogenbosch. De huisarts en 
de basisschool zijn daarentegen wel dichtbij. 
Ondanks dat er slechte toegang is tot het 
treinverkeer in de regio, werkt West-Brabant 
hard aan het verbeteren van het busvervoer. 
Zo wordt het aanbod uitgebreid met meer 
dienstregelingsuren en is het aantal toegan-
kelijke bushaltes gestegen. 

Passend wonen

Leefbaarheid 



Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid is voor de 
inwoners en organisaties uit Altena nog veel 
te winnen. Jaarlijks produceren de inwoners 
iets minder restafval dan landelijk gemiddeld. 
Toch ligt dit nog ruim 200 kg (per huishouden 
per jaar) boven gemeenten die hier actief op 
inzetten. 

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie 
(met zonnepanelen) ligt ook lager dan landelijk 
gemiddeld. Dit biedt mogelijkheden gezien 
het grote aantal vrijstaande huizen en andere 
woningen met eigen dak. Nu wekt 3,0% van 
de vastgoedobjecten zonne-energie op. 
Landelijk is dit 3,7%. 

Wel verbruiken de inwoners en bedrijven in 
Altena minder energie. Ruim 40.000 kWh (per 
100 inwoners per jaar) minder dan landelijk 
gemiddeld. Ook het gasverbruik ligt lager 
(97.000 m3 gas per 100 inwoners per jaar ten 
opzichte van 107.000 m3). In beide gevallen 
is het grote verschil vooral te zien bij het 
zakelijke energieverbruik, ondanks het hoge 
aantal zakelijke vastgoedobjecten. Toch zijn 

de huishoudens ook zuiniger. Dit is deels te 
verklaren door de huishoudensamenstelling. In 
de regio Altena wordt per particulier vastgoed- 
object meer verbruikt, maar zijn er minder 
vastgoedobjecten op het aantal inwoners. 

Lokale woningcorporaties richten zich de 
komende 7 jaar op het verduurzamen van 
de woningen. 80% van deze woningen moet 
in 2023 een energielabel A, B, of C hebben. 
Vervoerders willen in 2025 alleen nog elec-
trisch rijden. 



Wat zeggen de experts?
In interviews gaven 12 experts aan zich veelal 
te herkennen in de cijfers, ontwikkelingen en 
uitdagingen uit het onderzoek. Wel noemen 
zij aanvullende sterke kanten en kansen voor  
de regio. 

 
De drie gemeenten in de regio Altena hebben 
een groen karakter en er zijn veel open gebieden 
met natuurlijke flora en fauna. De Biesbosch 
en de rivieren bieden veel mogelijkheden 
voor toerisme en recreatie.

 
De hechte gemeenschappen zorgen dat veel 
mensen hier prettig en veilig wonen. Mensen 
zorgen voor elkaar en er is een sterke sociale 
binding. (Sport)verenigingen en kerken zijn 
uitgebreid vertegenwoordigd en hebben diepe 
wortels in de samenleving. Onder andere op 
het gebied van voetbal presteert de regio op 
hoog niveau. Men is trots op deze prestaties, op 
de veerkracht die verenigingen laten zien en 
op het feit dat zij hun eigen boontjes doppen. 

 

De inwoners zijn ondernemend, werken hard 
en zijn creatief in het vinden van oplossingen of 
aanpassingen op (externe) ontwikkelingen. Er is 
veel bedrijvigheid en met name de maritieme 
sector in Werkendam en de handel in Aalburg 
zijn succesvol. Hier zijn enkele bedrijven met 
een wereldwijde afzetmarkt. Sommige zijn 
zelfs uniek in hun capaciteiten en aanbod. 
De bedrijvenkoepel voor de scheepvaart in 
Werkendam (WMI – Werkendam Maritime 
Industries) zorgt al langere tijd voor inten-
sieve en succesvolle samenwerking tussen de  
betrokken organisaties. 

Ook de scholen zijn steeds vaker onderdeel 
van deze samenwerkingen. Samen werken 
bedrijven en opleidingen aan de carrièrekansen 
voor jongeren uit de regio. 

 

Opvallend is dat weinig mensen buiten de 
regio de kansen in de regio kennen. Eén van 
de uitdagingen is de onuitgesproken trots:  
‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. 
Alle gesproken experts geven aan dat de 
inwoner van de regio Altena uitgesprokener 
trots mag zijn op de regio. 

 

Andere uitdagingen voor de regio worden 
veroorzaakt door de demografische ontwik-
kelingen. Het toenemend aantal ouderen en 
de trend van het langer thuis wonen, zorgen 
dat de zorgvraag aan huis steeds groter 
wordt. De spreiding van de kernen en de 
eenpersoonshuishoudens maken het leveren 
van gepaste zorg complex. Hetzelfde geldt 
ook voor het behoud van kwalitatief goed 
onderwijs en andere voorzieningen die in ieder 
dorp op niveau gehouden moeten worden.  

Biesbosch 

Scheepsvaart en handel 

Trots 

Uitdagingen 

Verbindende verenigingen 



Deze uitdaging wordt naar de toekomst toe 
groter. Door het gemiddeld lage opleidings- 
niveau vullen mensen van buiten de regio  
het meerendeel van de hoogopgeleide  
functies in. Dit effect wordt versterkt doordat 
er geen hogere opleiding in de regio wordt 
aangeboden, jongeren trekken hierdoor naar 
de grotere steden. Door digitalisering en  
robotisering neemt de vraag naar hoog- 
opgeleiden in de toekomst toe. 

 

Kansen voor de regio liggen bij het optimaal 
inzetten van de sterke punten. 55+’ers kunnen 
hier heerlijk vertoeven. Fietsen door de natuur, 
genieten van de rust en schoonheid van de 
Biesbosch. Het beter profileren van de Biesbosch 
en inzetten als natuur- en recreatiegebied 
biedt kansen. Slimmer ondernemerschap 
is hier voor nodig, en bijvoorbeeld het her-
gebruiken van bestaande (oude) locaties en 
deze ombouwen met nieuwe functies. Een 
voorbeeld is het Fort Bakkerskil bij Werkendam.  
De fusie van de drie gemeenten zien de 
experts als een gelegenheid om op kansen en 

uitdagingen in te spelen. Per 1 januari 2019 
bestaat de regio uit één gemeente, waarvan 
de inrichting al gestart is. Een groot netwerk 
van inwoners, ondernemers en publieke 
organisaties zijn onder begeleiding gestart 
met de ontwikkeling van een visie voor deze 
nieuwe gemeente. 

Hierin komen aandachtspunten in voor als:  
• meer eigen verantwoordelijkheid vanuit  
 de vier O’s (overheid, onderwijs, organisaties  
 en ondernemende burgers);

• en een terugtredende overheid waardoor  
 ruimte en noodzaak ontstaat voor burger- 
 participatie en regionale netwerken.

Kansen 



Vitaliteitsscan
Aalburg

Aalburg

Nederland

Demografie

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

In Aalburg wonen percentueel gezien 
meer jongeren (0-19 jaar) dan het 
landelijk gemiddelde. In 2040 ligt 

dit percentage nog steeds boven het 
landelijk gemiddelde

De middengroep (20-  jaar) 
is nu en in de toekomst 
kleiner dan het landelijk 

gemiddelde

Het aandeel -plussers s  jgt de 
komende jaren ors van onder het 

landelijk gemiddelde naar boven het 
landelijk gemiddelde

Aalburg hee   het laagste percentage werklozen 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde en tevens 

laagste percentage van de regio

In Aalburg ligt het percentage achterstandsleerlingen 
hoger dan het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-waarde ligt 
in Aalburg hoger dan het landelijk 

gemiddelde

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

Het percentage inwoners met overgewicht ligt boven het 
landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat rookt ligt marginaal 
onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met een chronische aandoening 
ligt onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat voldoet aan de norm gezond 
bewegen is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat overma  g drinkt 
ligt onder het landelijk gemiddelde

De ervaren gezondheid (goed / zeer goed) ligt boven 
het landelijk gemiddelde

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,2%

27,0%
in 2040
22,8%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Aalburg hee   minder hoog opgeleiden in de 
beroepsbevolking dan het landelijk gemiddelde

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

16,7%
33,3%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

16,0%
in 2040
27,6%

57,0%
in 2040
49,6%

59,6%
in 2040
52,6%

442 kg

470 kg

Het aantal kilo’s huishoudelijk a val 
per inwoner ligt lager dan het 

landelijk gemiddelde

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per 
vastgoedobject is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde

99,3 kWh 117,1 kWh

In Aalburg zijn meer nieuwe 
woningen gebouwd dan het landelijk 

gemiddelde en tevens de meeste nieuwe 
woningen in de regio

Aalburg hee   zowel de meeste bedrij sves  gingen 
als banen in de handel

Na 2000

18,2%

11,9%

De a stand tot een treinsta  on is in Aalburg de grootste in de regio. 
Ook de a stand tot een ziekenhuis o  het voortgezet onderwijs 

is rela  e  groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde

15,9 km 

1,2 km 

11,5 km

0,7 km 
1+1=2

3,1 km 4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

Vestigingen Handel

Banen Handel 

51,0% 48,3%

5,8%

56,2% 60,4%

80,5% 76,5% 8,4%

57,0% 68,2%

21,2% 22,8%

1+1=2

Huisarts Basisschool Ziekenhuis Voortgezet Onderwijs

14,4%
32,2%

29,4%

11,6%
16,6%

18,6%

Afstand tot:

reinsta  on
€241.000

€206.000

43,1%

34,0%
22,9%

 e right 201



Opvallend in de gemeente Aalburg

Aalburg is met 27% inwoners onder de 25 
jaar de jongste gemeente in de regio. Dit 
neemt af, al blijft het aandeel jongeren boven 
het landelijk gemiddelde. Toch vergrijst de 
gemeente snel. Momenteel is 16% van de 
inwoners ouder dan 65 jaar, dit komt in 2040 
uit op 27,6%.  

• Aalburg heeft het minst aantal hoog  
 opgeleiden van de regio (16,7%) in de  
 beroepsbevolking.

• Het percentage werklozen is met 5,8%  
 het hoogst in de regio Altena. 

• Er zijn de meeste achterstands- 
 leerlingen van de regio (14,4%).

• Handel is de belangrijkste branche voor  
 zowel bedrijfsvestigingen als banen.

• De leefstijl van de inwoners is relatief  
 goed en chronische aandoeningen  
 komen minder vaak voor.

• 71,2% van de 65-plussers in de  
 gemeente heeft overgewicht (landelijk  
 59,2%). 21,1% van hen heeft ernstig  
 overgewicht (landelijk 15,8%).

• Het minst aantal inwoners uit de  
 gemeente voldoet aan de norm gezond  
 bewegen (57% tegenover 68,2%  
 landelijk).

• Er zijn sinds 2000 relatief veel nieuwe  
 woningen gebouwd (18,2% t.o.v. 11,9%  
 landelijk). De WOZ-waarde ligt ruim  
 boven het landelijk en regio  
 gemiddelde (€ 241.000).

• Aalburg heeft met 68,5% de meeste  
 koopwoningen van de regio. Ook de  
 gemiddelde vraagprijs voor een woning  
 is in Aalburg het hoogst (€ 372.000,-).

• De afstand tot voorzieningen als een  
 treinstation, ziekenhuis en het voort- 
 gezet onderwijs is relatief groot.

Wat zeggen de cijfers? Wat is er nog meer opvallend?



Afstand tot:

reinsta  on

Vitaliteitsscan
Werkendam

Werkendam

Nederland

Demografie

In Werkendam wonen percentueel 
gezien meer jongeren (0-19 jaar) dan 
het landelijk gemiddelde. In 2040 ligt 
dit percentage echter onder het lan-

delijk gemiddelde

De middengroep (20-  
jaar) is nu en in de 

toekomst kleiner dan het 
landelijk gemiddelde

Het aandeel -plussers ligt 
boven het landelijk gemiddelde 
en groeit verder rich  ng 2040

Werkendam hee   een lager percentage werklozen dan 
het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-waarde ligt in 
Werkendam hoger dan het landelijk gemiddelde 

- echter wel het laagst in de regio

Het percentage inwoners met overgewicht ligt boven het 
landelijk gemiddelde en is tevens het hoogst in de regio

Het percentage inwoners dat rookt ligt marginaal 
onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met een chronische 
aandoening ligt onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat voldoet aan de norm gezond 
bewegen ligt lager dan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat overma  g drinkt 
ligt onder het landelijk gemiddelde

De ervaren gezondheid (goed / zeer goed) ligt boven het 
landelijk gemiddelde en is tevens de hoogste in de regio

54,6% 48,3%

5,3%

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,7%

24,7%
in 2040
20,9%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Werkendam hee   iets minder hoog én iets minder 
laag opgeleiden in de beroepsbevolking dan het 

landelijk gemiddelde

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

21,4%
28,6%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

18,5%
in 2040
28,0%

56,8%
in 2040
51,1%

59,6%
in 2040
52,6%

56,2% 60,4%

80,8% 76,5%

434 kg

Het aantal kilo’s huishoudelijk 
a val per inwoner ligt lager dan 

het landelijk gemiddelde

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per 
vastgoedobject  is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde

98,2 kWh 117,1 kWh

In Werkendam zijn minder nieuwe 
woningen gebouwd dan landelijk 

gemiddeld

Werkendam hee   de meeste bedrij sves  gingen 
in de zakelijke dienstverlening. De industrie biedt 

de meeste werkgelegenheid

Na 2000

9,0%

11,9%

8,4%

65,0% 68,2%

De a stand tot het voortgezet onderwijs is in Werkendam de grootste van 
de regio. Ook de a stand tot een ziekenhuis o  een treinsta  on is rela  e  

groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde

10,6 km 

0,8 km 

10,8 km

0,7 km 
1+1=2

4,5 km 4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

Vestigingen Zakelijke dienstverlening

Banen Industrie

21,2% 22,8%

€231.000 1+1=2

Huisarts Basisschool Ziekenhuis Voortgezet Onderwijs

13,4%
26,7%

34,7%

11,6%
15,3%

38,6%

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

€206.000

43,1%

34,0%
22,9%
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In Werkendam ligt het percentage achterstands-
leerlingen hoger dan het landelijk gemiddelde

470 kg



Opvallend in de gemeente Werkendam

• De meeste organisaties en zakelijke  
 vestigingen in de gemeente   
 Werkendam zijn gericht op zakelijke  
 dienstverlening. Toch levert de industrie  
 de meeste banen.

• De gezondheid en leefstijl van de  
 inwoners is relatief goed, maar ze zijn  
 wel het zwaarste van de regio. 54,6%  
 van de inwoners kampt met 
 overgewicht.

• 69% van de 65-plussers in Werkendam  
 kampt met overgewicht (landelijk  
 59,2%). 21% van hen heeft ernstig over- 
 gewicht (landelijk 15,8%).

• De afstand tot voortgezet onderwijs is  
 het grootst van de regio. Ook de afstand  
 tot een ziekenhuis of treinstation is ten  
 opzichte van het landelijk gemiddelde  
 groot.

• In Werkendam wordt de meeste mantel- 
 zorg verleent. 16,1% van de mensen  
 geeft aan voor familieleden, buren of  
 vrienden te zorgen.

• Van de mantelzorgers geeft 12,4% aan  
 zwaar belast te zijn. In de regio is dit  
 gemiddeld 8,7%.

Werkendam is met 24,7% inwoners onder de 
25 jaar ten opzichte van landelijk gemiddelde 
een relatief jonge gemeente. Toch wonen er 
veel ouderen (18,5% is ouder dan 65). Dit stijgt 
de komende jaren hard met als hoogtepunt 
28,0% in 2040. 

Wat zeggen de cijfers? Wat is er nog meer opvallend?



Afstand tot:

reinsta  on

Vitaliteitsscan
Woudrichem

Woudrichem

Nederland

Demografie

In Woudrichem wonen percentueel 
gezien meer jongeren (0-19 jaar) dan 
het landelijk gemiddelde. In 2040 ligt 
dit percentage echter onder het lan-

delijk gemiddelde

De middengroep (20-  
jaar) is nu en in de 

toekomst kleiner dan het 
landelijk gemiddelde

Het aandeel -plussers ligt 
boven het landelijk gemiddelde 

en s  jgt het sterkst rich  ng 2040

Woudrichem hee   een lager percentage werklozen dan 
het landelijk gemiddelde. Echter wel het hoogste 

percentage in de regio

In Woudrichem ligt het percentage achterstandsleer-
lingen - in tegenstelling tot de andere gemeenten in de 

regio - lager dan het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-waarde 
ligt in Woudrichem hoger dan 

het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met overgewicht ligt 
boven het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat rookt ligt marginaal onder 
het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met een chronische aandoening 
ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat voldoet aan de norm gezond 
bewegen is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat overma  g drinkt 
ligt onder het landelijk gemiddelde

De ervaren gezondheid (goed / zeer goed) ligt boven 
het landelijk gemiddelde

49,6% 48,3%

6,3%

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,8%

23,5%
in 2040
19,9%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Woudrichem hee   rela  e  weinig laag opgeleiden, 
maar ten opzichte van de regio rela  e  veel hoog 

opgeleiden in de beroepsbevolking

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

25,0%25,0%

18,1%
in 2040
31,2%

58,4%
in 2040
48,9%

59,6%
in 2040
52,6%

60,5% 60,4%

78,5% 76,5%

429 kg

Het aantal kilo’s huishoudelijk a val per 
inwoner ligt lager dan het landelijk 

gemiddelde en tevens het laagst van 
de regio Altena

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per 
vastgoedobject is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde

135,1 kWh 117,1 kWh

Het percentage nieuwe woningen in 
Woudrichem ligt iets onder het landelijk 

gemiddelde

Woudrichem hee   zowel de meeste bedrij sves  gingen 
als banen in de zakelijke dienstverlening 

Na 2000

11,1%

11,9%

8,4%

68,0% 68,2%

De a stand tot een ziekenhuis is de grootste in de regio. Ook de a stand 
tot een treinsta  on en het voortgezet onderwijs is rela  e  groot ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde

12,6 km 

0,9 km 

13,1 km

0,6 km 
1+1=2

3,3 km 4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

Vestigingen Zakelijke dienstverlening

Banen Industrie

21,7% 22,8%

1+1=2

Huisarts Basisschool Ziekenhuis Voortgezet Onderwijs

10,4%
31,8%

34,9%

11,6%
28,6%

38,6%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

€241.000

€206.000

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

43,1%

34,0%
22,9%
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470 kg



Opvallend in de gemeente Woudrichem

Woudrichem heeft binnen de regio het minste 
aantal jongeren, nu en in de toekomst. De 
gemeente vergrijst snel. Nu is 18,1% van de 
mensen ouder dan 65. Dit stijgt in 2040 naar 
31,2%. Dat betekent 1 op de 3 inwoners. 

• De gemeente heeft het grootste aan- 
 deel hoog opgeleiden van de regio  
 (25%), dit ligt ook boven het landelijk  
 gemiddelde.

• Het percentage werklozen is met 5,6%  
 het laagst in de regio Altena.

• Er zijn het minste aantal  
 achterstandsleerlingen.

• In de branche zakelijke dienstverlening  
 zijn er de meeste bedrijfsvestigingen.

• De branche industrie levert de meeste  
 banen.

• De leefstijl van de inwoners is vergelijk- 
 baar met het landelijk gemiddelde,  
 maar iets slechter dan de regio.

• De WOZ-waarde ligt boven het landelijk  
 en regio gemiddelde met € 241.000.

• De afstand tot een ziekenhuis is het  
 grootst in de regio en tevens ruim  
 boven het landelijk gemiddelde.

• De gemeente heeft het hoogste per- 
 centage allochtone inwoners van de  
 regio (6,2% van de inwoners). Dit ligt  
 wel ruim onder het landelijk  
 gemiddelde van 21,6%.

• Het verbruik van gas (m3) en ook de  
 daarmee geproduceerde CO2-uitstoot  
 ligt per zakelijk vastgoedobject in  
 Woudrichem aanzienlijk hoger dan het  
 gemiddelde in de regio Altena.

• De inwoners en bedrijven wekken de  
 meeste zonne-energie (in kWh) op van  
 de regio Altena (4% van de vastgoed- 
 objecten). Dit ligt ook boven het  
 landelijk gemiddelde.

Wat zeggen de cijfers? Wat is er nog meer opvallend?



 Ruimte voor toerisme en recreatie

De drie gemeenten in Altena hebben een groen karakter en er zijn veel 
open gebieden met flora en fauna. Dit biedt kansen voor toerisme en 
recreatie, waar slim ondernemerschap voor nodig is. Met de Biesbosch en 
het Biesbosch Museum heeft de regio publiekstrekkers. Het gebruik van 
bestaande (oude) locaties en deze ombouwen met nieuwe functies kan 
leiden tot nieuwe toeristische trekpleisters, net als de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie als Werelderfgoed of het 600 jarig bestaan van de Biesbosch. 

 Passend en gevarieerd woningaanbod 

Ouderen willen en moeten langer zelfstandig wonen. Nog weinig wonin-
gen zijn levensloopbestendig voor de langer zelfstandig thuiswonende 
ouderen. Dit beperkt de doorstroom op de woningmarkt. Starters ervaren 
dat het moelijk is een betaalbare woninge vinden. Daar draagt de relatief 
hoge waarde van woningen aan bij. Ook is er een tekort aan woningen 
voor een- en tweepersoonshuishoudens. 90% van de woningen in de 
regio is gebouwd als eengezinswoning. 

 Passend onderwijs bij bedrijfsleven 

Voor een toekomstbestendige bedrijvigheid is het van belang dat mensen 
uit de regio voor de juiste banen worden opgeleid. De meeste bedrijven 
zijn actief in de branches zakelijke dienstverlening, industrie en handel. 
De beroepsbevolking heeft een midden niveau opleiding waardoor hoog 
opgeleid personeel moeilijk aan te trekken is. De regio biedt voornamelijk 
midden niveau opleidingen aan. Scholieren en studenten die hogere 
opleidingen willen volgen moeten dit buiten de regio doen. Zij vinden 
vaak een baan buiten de regio. Voor de regio is het een uitdaging om 
onderwijs te laten aansluiten bij de banen van morgen.

Uitdagingen
Uit scan en bijeenkomsten komen duidelijk 8 uitdagingen naar voren. Deze zijn belangrijk voor een Vitaal Altena. 

 Aantrekken en stimuleren bedrijvigheid

De mensen in de regio zijn ondernemend en werken hard. De arbeids- 
participatie ligt met 67,2% ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Scheepvaart en handel zijn prominent aanwezig in de regio. Er liggen  
kansen voor de regio in de nieuwe maakindustrie en groen onder- 
nemerschap. Uit het onderzoek blijkt dat snel internet een belangrijke 
randvoorwaarde is om bedrijven aan te trekken. 



 Eenzame en kwetsbare ouderen 

De regio vergrijst: in 2040 is 29% van de bevolking 65 jaar of ouder. Nu 
is dat nog 18%. Het aanbieden van dekkende en passende zorg is een 
uitdaging voor de regio. 82% van de ouderen heeft namelijk één of meer-
dere chronische aandoeningen. Ondanks dat het iets onder het landelijk 
gemiddelde ligt, voelt bijna de helft van de ouderen in de regio zich matig 
tot ernstig eenzaam. 

 Duurzame regio 

Woningcorporaties zetten de komende 7 jaar in op het verduurzamen van 
woningen in de regio. Op het moment wekt slechts 3% van de vastgoed- 
objecten duurzame energie op. Er wordt door de inwoners jaarlijks iets 
minder restafval geproduceerd dan landelijk gemiddeld, maar dit ligt ruim 
200 kg (per huishouden per jaar) boven gemeenten die hier actief op sturen.

 Behoud van leefbare kernen 

De landelijke trend van wegtrekkende voorzieningen uit kleine kernen  
zorgt voor afnemende leefbaarheid. Inwoners van Altena wonen op 
aanzienlijk grotere afstand van openbaar vervoer, voortgezet of hoger 
onderwijs of zorgvoorzieningen. Meer ouderen met afnemende  
mobiliteit zijn vaker afhankelijk van voorzieningen dichtbij huis.  
De spreiding van de kernen, de relatief grote afstand waarop mensen 
wonen en de eenpersoonshuishoudens maken het extra complex. 
Hetzelfde geldt voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs en  
de andere voorzieningen in ieder dorp. 

Uitdagingen

 Participatie in de samenleving en stimuleren   

 sociale binding

In de regio Altena is veel aandacht voor de gemeenschap, het geloof, het 
gezinsleven, het land en de ruimte. Dit zorgt dat veel mensen hier prettig 
en veilig wonen. Men zorgt voor elkaar en er is een sterke sociale binding. 
(Sport)verenigingen en kerken zijn sterk vertegenwoordigd en hebben diepe 
wortels in de samenleving. Van belang is om de jongeren en ouderen te 
betrekken en hen onderdeel te laten zijn en blijven van de samenleving. 



Betrokkenen

Gidion van Dijk (buurtsportcoach van de ge- 
meente Werkendam) maakt als pilot een  
(Be)leefkalender voor Sleeuwijk en nodigt 
mensen uit zich aan te sluiten. 

 

 

Met de (Be)leefagenda hopen we een groter 
publiek te enthousiasmeren voor de eve-
nementen en zo het voortbestaan ervan te 
verzekeren. In eerste instantie ligt de focus 
voor de (Be)leefkalender op beweegactivi-
teiten, maar het streven is om ook culturele 
en sociale activiteiten op te nemen.

Wat gaan we doen? 

Met de (Be)leefkalender brengen we de 
evenementen uit de regio in één overzicht 
samen. Iedere kern heeft haar eigen jaarlijks 
terugkerende activiteiten, georganiseerd door 
onder andere het verenigingsleven, kerken, 
scholen en de middenstand. Op dit moment 
is er slechts geringe bekendheid van deze 
verschillende evenementen in de regio. Een 
reden is dat de evenementen via verschillende 
mediakanalen en los van elkaar bekend worden 
gemaakt. Ook weet men vaak in het ene dorp 
niet wat voor evenementen er plaats vinden 
in het andere (buur)dorp. 

(Be)leefagenda

*Foto van Sleeuwijk Wandelt; een wandelgroep ontstaan n.a.v. de Nationale Diabetes Challenges van de Bas van de Goor Foundation.

Beoogd effect 

(gidion.van.dijk@werkendam.nl). 



Betrokkenen

Gijsberty Timmermans en Gerben Meijering.

Beoogd effect

Door op de juiste plekken en manieren te 
investeren kunnen we meer woningen beschik-
baar maken voor de middeninkomensgroep 
in Altena. Dit draagt op de langere termijn bij 
aan een beter functionerende woningmarkt 
in de regio.

 

 
Met het project ‘Wonen in de toekomst’ werken 
we aan een aantrekkelijk woongebied. Een 
gebied waarin onderscheidend gebouwd 
wordt, waar aandacht is voor ruimte en kansen 
zijn voor toekomstbestendig wonen in de 
bestaande woningvoorraad. 

De focus ligt eerst bij de middeninkomens-groep 
(€35.000-€45.000). Deze huishoudens hebben 
het lastig in de woningmarkt. Zij komen net 
niet meer in aanmerking voor een sociale 
huurwoning en verdienen in veel gevallen te 
weinig voor een koopwoning. Dit effect wordt 
versterkt doordat deze inkomensgroep veelal 
te maken heeft met een discontinu inkomen, 
omdat ze werkzaam zijn als zzp’er. Ook voor 
hen is het belangrijk dat de regio voor hen 
een aantrekkelijk woongebied vormt.

Wonen in de toekomst 

Wat gaan we doen?  



Beoogd effect

AltenaWerkt bouwt aan een netwerk van 
jongeren, kennisinstellingen, bedrijven, werk- 
zoekenden, zorginstellingen en andere belang-
hebbenden. Het platform laat jongeren zien 
hoeveel kansen er liggen in Altena op het gebied 
van werk, wonen en recreatie. Zo hopen we 
dat jongeren vaker de keus maken om in de 
regio te blijven. De tweede doelstelling is om 
de studiekeuze beter te laten aansluiten op het 
werk in de regio, zodat scholen en bedrijven 
maximaal profiteren van de nieuwe lichting. 

Betrokkenen

Aanjager: Fientje Bax

Partners: scholen, bedrijvennetwerken, media-
partners, leerplichtambtenaar

 

 school. We volgen 30 jongeren gedurende  
 18 jaar, door verhalen over hen te schrijven.  
 We krijgen daarmee een inzicht waar zij  
 gaan studeren, wat voor leerwerktraject  
 zij volgen en waar zij gaan werken.

3 Naamsbekendheid van het platform. We  
 maken gebruik van de on- en offline media- 
 kanalen in de regio. Meerdere partners  
 (onderwijs, ondernemers, overheid, inwoners)  
 worden betrokken om het project bekend en  
 succesvol te maken. We organiseren work- 
 shops en events, zetten een bijbaantjesbank  
 op, een vacaturebank voor stagiaires. We  
 zetten in op datgene waar jongeren behoefte  
 aan hebben. 

4 Opstarten van het platform met studenten,  
 stagiaires, trainees en startups die support  
 krijgen van professionals, zodat er een Hub  
 ontstaat met kennis van en over de regio.

Wat gaan we doen?

AltenaWerkt wordt een digitaal platform 
waar jonge werkzoekenden en werkgevers 
meer over elkaar te weten kunnen komen. 
Op dit moment vinden vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt elkaar niet goed. Met name 
hogeropgeleiden trekken uit de regio voor 
werk elders. Kennis binnen de bedrijven en in 
de regio gaat zo verloren, terwijl werkgevers 
juist wel op zoek zijn naar deze mensen. Het 
project kent vier hoofdactiviteiten:

1 In kaart brengen van werkgelegenheid en  
 vacatures. Dit begint met een inventari- 
 satie bij werkgevers. Op een later moment  
 ook jongeren vanaf 10 jaar laten kennis- 
 maken met bedrijven in de regio door  
 bijvoorbeeld werksafari’s, workshops en  
 ‘geschoolde’ bijbaantjes. 

2 Waar gaan de jongeren na de basisschool  
 uit de 21 kernen naar toe? We starten een  
 onderzoek wat bijhoudt waar jongeren  
 verder leren en ontwikkelen na de basis- 

AltenaWerkt



Vervolgstappen

1 Projectteam samenstellen 
2 Project omschrijving opstellen 
3 Onderzoek naar vrijetijdsbehoeften  
 jongeren 
4 Bijbaantjesbank opzetten 
5 Vacaturebank voor stagiaires 
6 Aanbieden workshop 3D, Sociale  
 media, horeca  
7 Fysieke ontmoetingsplaats jongeren,  
 denk aan evenementen die bij Altena  
 passen 
8 Kanalen inrichten (website bouwen en  
 social mediakanalen inrichten) 
9 In gesprek met bedrijfsnetwerken 
 en sportverenigingen over exposure  
 mogelijkheden 

10 Mediaplanning maken

Doelstellingen:

• In februari (2017) is de website 
 AltenaWerkt.nl live 
• 5 bijbaantjes stages 
• 5 bedrijven die vacatures op de website  
 willen plaatsen\ 
• 5 blogverhalen



 

 

Samen bouwen we vrijstaande levensbesten-
dige woningen die in eigen energiebehoefte 
voorzien. Zongericht Bouwen combineert het 
beste uit twee werelden. Optimaal wooncom-
fort en echt duurzaam bouwen: wonen zonder 
gasmeter en zonder energienota. Zowel voor 
starters als 55-plussers.

 

 

Woningen bouwen die energie leveren, in  
plaats van verbruiken.

 

 

Jaap Smits (Van Schalken en  
Smits Vastgoed BV)

Zongericht Bouwen

JE HUIS ALS ENERGIEFABRIEK
ENERGIELEVERENDE WONINGEN

GEEN GASAANSLUITING

GEEN ENERGIEREKENING!

JE HUIS ALS ENERGIEFABRIEK!

De zon. Bron van warmte en van gratis energie. Tenminste, 

als je er gebruik van maakt.  Daarom staan bij Zongericht 

Bouwen de woningen altijd gericht naar het zuiden; om 

zo ecologisch en economisch mogelijk optimaal profi jt 

te halen uit de zon. Zongericht Bouwen combineert het 

beste uit twee werelden. Optimaal wooncomfort en echt 

duurzaam bouwen: wonen zonder gasmeter en zonder 

energienota. De uitstraling van de woningen sluit goed aan 

bij het vooruitstrevende karakter; stijlvol en strak. Vanwege 

het moderne en energieneutrale karakter kunnen we gerust 

spreken van een compleet nieuwe generatie woningen.

WWW.ZONGERICHTBOUWEN.NL

Starterswoningen >

<  vrijstaande levensbestendige 
woningen

WWW.ZONGERICHTBOUWEN.NL
55 PLUS LEVENSBESTENDIGE WONINGEN

STARTERSWONINGEN

GEEN GASAANSLUITING

GEEN ENERGIEREKENING!

JE HUIS ALS ENERGIEFABRIEK!

ZONGERICHT BOUWEN IS EEN PROJECT VAN SCHALKEN EN SMITS VASTGOED BV

WWW.ZONGERICHTBOUWEN.NL

Voor wie is Zongericht Bouwen bedoeld?
Particulieren

Iedere particulier die over een lapje grond beschikt kan een zongerichte 55 + woning 

laten bouwen. De organisatie is erop voorbereid om in heel Nederland te kunnen 

bouwen. Het maakt dus niet uit in welke gemeente u wilt bouwen.  
Investeerders

Diverse vermogensbeheerders en vermogende particulieren hebben concrete interesse 

opgevat om financieel te participeren in de starterswoningen. Gezien de grote vraag 

naar dit type woningen, het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland en 

de zeer sterke prijs/prestatie ratio van deze bouwmethode vormt Zongericht Bouwen 

een prima beleggingsopportunity.

Uw sleutel naar een zonnige toekomst
Weinig bouwers hebben zoveel geloof in hun eigen methode dat ze vooruit durven te bouwen. Ook aan die traditie maakt Zongericht Bouwen een einde. Op de Zandweide in Dussen kunt u een kijkje nemen in een heuse modelwoning die exact zo is gebouwd als in deze brochure beschreven. Geen geheimen, geen kleine lettertjes, maar open en helder als de zon zelf. Dat is Zongericht Bouwen. 

LANDELIJK INITIATIEF
VOOR INVESTEERDERS

VOOR PARTICULIEREN

Maak een afspraak en bezoek onze modelwoning

Uitvoerder

Architect

W
W

W.ZONGERICHTBOUWEN.NL

SC

HALKEN EN SMITS VASTGOED B.V.

ENERGIELEVERENDE WONINGEN

Vrijstaande 55 plus 

levensbestendige woning
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et 
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ze 

Er 

zien we 

enend 

De voorgevel met strak spannend uiterlijk zorgt ervoor 

dat de vrijstaande woning een toekomstgericht gevoel 

uitstraalt. De woning krijgt het label ‘55 plus woning‘ 

mee omdat alle vertrekken op de begane grond zijn 

gesitueeerd. Je hoeft dus nergens voor naar boven en 

uiteraard liggen er ook nergens drempels. De deurope-

ningen en de doucheafmetingen zijn zo riant dat je daar 

makkelijk met een rolstoel doorheen kunt. Feitelijk is het 

dus nergens voor nodig om naar boven te gaan. Maar 

dankzij het lessenaarsdak dat hoogte creeert heeft de 

woning een fraaie open eerste verdiepingsvloer met veel 

ruimte voor bijvoorbeeld twee slaapkamers en een extra 

badkamer. De 55 plus grens is dus tamelijk fictief. Gezin-

nen met kinderen hebben aan de markante vrijstaande 

woning een  droomhuis voor generaties lang woongenot. 

Zongericht, zelfvoorzienend en met betere prestaties voor 

mens, milieu en portemonnee.

dieping:

Wie een kijkje neemt bij het knappe ontwerp 

van architect Architraaf zal onmiddellijk een 

paar zaken in het oog springen. Op de eerste 

plaats natuurlijk het toekomstgerichte uiterlijk 

waarbij het schuine lessenaarsdak bepaald 

fraai afsteekt en een organisch geheel vormt 

met haar omgeving.

REKENING!

Inhoud: 570 m3/Vloeroppervlak: 163,5 m2/

Verdieping: bergruimte of 2 sl. Kamers + 

badkamer. Voorzien van: warmtepomp, vloer-

verwarming met koeling, PV zonnepanelen, 

Zonneboilersysteem, superisolatie, alumini-

um kozijnen, Triple glas, natuurlijke ventilatie, 

WTW (Warmteterugwinning, LED Verlichting, 

optioneel autolaadpunt en keuken.

materiaalgebruik 

oningen, maar dan 

Wat gaan we doen?  

Beoogd effect 

Betrokkenen 



Betrokkenen

Aanjager: De Bibliotheek CultuurPuntAltena 
met als projectleider Merel van de Keer 
(m.vandekeer@bibliotheekaltena.nl)

Om het Taalhuis Altena vorm te geven willen 
wij graag met zoveel mogelijk partijen en 
maatschappelijke organisaties contact leggen 
en hen hierbij betrekken. De drie gemeen-
ten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem), 
VluchtelingenWerk, Stichting Lezen en Schrijven, 
Rabobank, Stichting GSW zijn op dit moment 
al belangrijke gesprekspartners. 

Beoogd effect

Taalhuis Altena en de lokale samenwerkings-
verbanden werken aan het vergroten van de 
kenbaarheid van het Taalhuis Altena en het 
creëren van een verankerd netwerk om de 
doelgroepen te bereiken. Samen zorgen wij 
dat de laaggeletterden in onze gemeenschap 
geholpen worden en dat het Taalhuis Altena 
zich als een olievlek verspreid. Iedereen is 
welkom om zijn steentje bij te dragen. Door 
te kunnen lezen en schrijven kan een mens 
zich beter redden in zijn eigen omgeving en 
meedoen in onze maatschappij. 

Projectomschrijving

Taalhuis Altena is ‘de plek in Altena waar 
iedereen met een taalvraag terecht kan’. 
Volwassenen leren lezen, schrijven, spreken 
en omgaan met de computer. Vrijwilligers 
volgen trainingen om laaggeletterden hierin 
te begeleiden. Er wordt informatie gegeven 
over het lokale taalaanbod. Iedereen is 
welkom en mag meedenken. Belangrijk zijn 
samenwerkingsverbanden met organisaties 
en individuen om de doelgroepen te bereiken. 

Het percentage laaggeletterden in de gemeen-
ten Aalburg, Woudrichem en Werkendam ligt 
tussen de 13 en 16%. Het zijn Nederlanders 
die moeite hebben met lezen en schrijven en 
inwoners die Nederlands als tweede taal leren. 

Taalhuis Altena



Hulp bestaat niet alleen uit geld maar vooral 
uit tijd. Er zijn, betrokken zijn, arbeid verrich-
ten, moeite doen, luisteren, steunen en dus 
participeren. Alles bij elkaar opgeteld heeft 
onze samenleving geld en spullen genoeg. 
Participeren is zelf - letterlijk - meedoen!

Betrokkenen

Autje van der Lee (Stichting GSW), Marina 
Zwaan (Bibliotheek Altena), Theo Thomas 
(Thomas Business Support)

bereiken. Tot slot kunnen betrokkenen stickers 
uitdelen en dragen om aan te geven dat zij mee 
doen aan  ‘Altena Participerende Samenleving’. 

Beoogd effect

Het project draagt bij aan een Participerende 
Samenleving. In deze samenleving neemt 
iedereen deel en het individuele en collectieve 
welzijn is geborgd. Welzijn begint bij de eerste 
levensbehoeften zoals onderdak, voeding, 
kleding en medische zorg. Maar ook veiligheid, 
onderwijs, mee kunnen doen in een arbeidspro-
ces, menselijk contact, anderen kunnen helpen, 
een luisterend oor en een inspirerende stem 
dragen bij aan het welzijn. Een Participerende 
Samenleving gaat niet enkel over hulp bieden. 
Het gaat over deelnemen in alle richtingen.  
 
In onze regio weten mensen waar ze kunnen 
aankloppen als ze hulp nodig hebben. Mensen 
die hulp willen bieden kunnen dat aangeven. 

Projectomschrijving

Met het project  ‘Altena Participerende Samen- 
leving’  willen we zorgen dat mensen die hulp 
nodig hebben in contact komen met mensen 
die hulp willen bieden. In een welvarend land 
als Nederland is het voor sommige mensen 
(soms) moeilijk om mee te komen. We hebben 
niet allemaal dezelfde capaciteiten en zijn 
fysiek of mentaal niet altijd even sterk. Op de 
momenten dat we elkaar even nodig hebben, 
moet het ook mogelijk zijn elkaar te vinden. 
Dan kunnen we elkaar ook daadwerkelijk 
helpen. Daarom willen we één duidelijk en 
bekend aankloppunt in de regio oprichten 
waar mensen terecht kunnen als ze hulp 
nodig hebben. 

Bij dit aankloppunt zijn alle relevante regionale 
partijen aangesloten, zodat we hulpbe-
hoevenden kunnen doorverwijzen naar de 
juiste hulporganisaties. Voor de betrokkenen  
organiseren we een congres waar we verbinden, 
en talenten en krachten in beeld brengen.
Daarnaast ontwikkelen we een website of  
app waar mensen het aankloppunt kunnen  

Altena Participerende Samenleving



Betrokkenen

Aanjager: Cees de Bas

Bas van Breugel, Ienze Koekkoek, Johan 
Koekkoek, drie gemeenten, drie visiegroepen 
van de nieuwe gemeente. 

Doelstelling / beoogd effect

DEcAB werkt aan een energieneutrale regio 
in 2035 door middel van een breed gedragen 
energiecoöperatie. 

Projectomschrijving

DEcAB brengt inwoners, bedrijven en organi-
saties in de regio samen in haar coöperatie. 
De coöperatie werkt bijvoorbeeld aan de 
collectieve inkoop van zonnepanelen of het 
verduurzamen van (particuliere) woningen. 
Dit doet DEcAB al een aantal jaar, nu staan 
zij voor een nieuwe fase. De coöperatie wil 
zich professionaliseren, uitbreiden en een 
toekomstbestendig verdienmodel ontwikke-
len. Hiervoor zoeken de aanjagers de dialoog 
met stakeholders. Het doel: zo veel mogelijk 
regionale partijen actief samen te laten werken 
en zo de maatschappelijke ambitie realiseren 
van een energieneutrale regio. Het samen-
werkingsinitiatief van de drie gemeenten 
met visiegroepen en icoonprojecten, draagt 
hieraan bij. 

DEcAB (Duurzaam Energie coöperatief Altena Biesbosch) 



Betrokkenen

Aanjager: Gerard Hardeman  
(biologisch bakker)

Trudy Vlot (arts en auteur), Leo van der Vlugt 
(biologisch tuinder), Ralph Ree (therapeut), 
Arend Visser (mediator), Stephanie Niessing 
(communicatieadviseur), Wilma Crezée (mas-
sagetherapeut) en Jacqueline Noteboom 
(Personal Organiser).

Beoogd effect

Wij werken aan een eiland in het hart van 
Nederland, waar mensen gezond en gelukkig 
oud worden. Leefstijl en om preciezer te zijn: 
gezonde en natuurlijke voeding, vormt een 
belangrijke pijler binnen dit initiatief. Er zijn 
plekken op de wereld waar mensen opvallend 
gezond en gelukkig oud worden. Echt oud 
zelfs. Met gemak 100 jaar of meer. De gemene 
deler van deze gebieden: mensen hebben 
met elkaar de juiste omgeving voor zichzelf 
weten te creëren. Wij zien het vitale Altena 
van de toekomst als zo’n gebied. 

Projectomschrijving

Wat eten wij? En waar komt ons eten vandaan? 
Met de ‘Boeren van Altena’ oogsten we bio- 
logische groenten. Verkopen we scharrelvlees, 
biologische melk en eieren en voorzien we de 
directe omgeving van echte groene stroom 
uit de eigen streek. Kinderen kunnen op onze 
boerderijen terecht om te zien hoe ‘het leven’ 
werkt en dorpsbewoners die willen, komen 
helpen. De Boeren van Altena zijn zoveel 
mogelijk zelfvoorzienende coöperaties, niet 
alleen als het gaat om de oogst, maar zeker 
als het gaat om de financiën. Dat is het plan 
voor de lange termijn.

Op de korte termijn gaan we met ons idee 
letterlijk  ‘de boer op’.  We willen boeren inspi-
reren om een tot de verbeelding sprekend 
praktijkvoorbeeld te realiseren. Zodat iedereen 
kan zien wat er bijdraagt aan een gezond en 
gelukkig, en dus vitaal Altena.

Kernboerderijen Altena
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Wat is het vervolg

7 september 2016 
Dialoogsessie 1

Werk, innovatie,  
onderwijs en  
duurzaamheid

B

15 november 2016 
Communitybijeenkomst 1 B

27 september 2016 
Dialoogsessie 2

Zorg, welzijn,  
wonen en leefbaarheid

B

7 december 2016 
Inloopavond 1 projectteams B

Juni-augustus 2016 
Vitaliteitsscan

Deskresearch & interviews

P

31 mei 2016 
Kick-off Vitaal Altena

Met directieteam, ledenraadsleden en 
medewerkers van Rabobank Altena

B

Bijeenkomsten Product

1

De vitaliteitscommunity gaat verder. De 
bevindingen uit het onderzoek en de eerste 
stappen in het concretiseren van initiatieven 
vormen hiervoor de basis. Het is geen einde, 
maar juist een begin. De nieuwe gemeente en 
ontwikkelingen in ons gebied bieden kansen 
en uitdagingen die ons allen aangaan en  
specifiek zijn voor onze regio. Samen bouwen 

we voort op de gemeenschappelijke belangen 
en het rijke scala aan bestaande initiatieven en 
nieuwe ideeën. Samen met de community van 
betrokken inwoners, ondernemers, instellin-
gen en overheid vinden we oplossingen. Een 
krachtige gemeenschap komt namelijk alleen 
tot stand als inwoners en partijen samenwer-
ken en krachten bundelen. Samen bereik je 

nu eenmaal meer dan alleen. Samen bouwen 
we aan een sterke en krachtige regio, waar 
diversiteit goed benut wordt. Altena als vitale 
regio, leefomgeving en een plek voor iedereen! 
 
Een regio om trots op te zijn. Doet u mee? 

 VitaalAltena
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12 december 2016 
Inloopavond 2 projectteamsB

Februari:  
Communitybijeenkomst 2

Aanbieden van rapportage en projecten

B

Eind januari 
Oplevering rapportage en projectenP

Maart 
Communitybijeenkomst 3

Aanbieden van initiatieven

B

2
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Met dank aan
Het proces en de inhoud zijn onder  
begeleiding van adviesbureau BeBright  
tot stand gekomen.

  

Geïnterviewde stakeholders  
 
Arie Noordergraaf  
(Waarnemend burgermeester Woudrichem)

Arie van Vuuren  
(Adjunct-directeur Willem van Oranje 
College Wijk en Aalburg)

Fons Naterop  
(Burgermeester Aalburg) 

Gerrit Kwetters  
(Directeur Kwetters Eieren)

Gijsbert van der Beek  
(Rector Altena College) 

Hannie Visser-Kieboom  
(Bestuurder Waterschap Rivierenland)

Ivanka van der Veeken  
(Beleidsadviseur GGD West-Brabant) 

Lida Spuijbroek  
(Directeur Willem van Oranje College Wijk 
en Aalburg)

Matthijs van Oosten  
(Wethouder Werkendam)

Monique Valk  
(Coördinator Jeugdsportfonds)

Wim de Jong  
(Ex-wethouder gemeente Werkendam) 

Yves de Boer  
(Burgermeester Werkendam)
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Anita Kant-van Herwijnen 
Anton Stam 
Arie Noordergraaf 
Arjan Kant 
Audrey van der Lee 
Bernd Kroon 
Bram Siero 
Cees de Bas 
Cees Schreuders 
Coby van Diggelen 
Corline Kraaij 
Daphne van Hekken 
Dennis Bouwens 
Johan Kranenbroek 
Dick Burghout 
Dirk Bouman 
Els Lageweg 
Edo Krock 
Ellen Liebregt 
Erik Pullen 
Fientje Bax  
Floor van der Westen 
Fons Naterop 
Geeralda Pols-Segeren 

Gerard Hardeman 
Gerben Meijering 
Gerrit Kwetters 
Gidion van Dijk 
Gijsbert van der Beek 
Gijsberty Timmermans 
Hannie Visser-Kieboom 
Hans van der Assem 
Harold van der Velden 
Hilko Kivits 
Hylke Vinkeles Melchers 
Inge Schippers 
Irma Heller 
Ivanka van der Veeken 
Izak Koedoot 
Jaap Smits 
Jacoline Peek 
Jacorine de Graaff 
Jacqueline Noteboom 
Jan van Helden 
Jan Venhuis 
Jan-Maarten de Bruijn 
Jantine Vos 
Jeanine van Bergeijk 
Jetty Duister 

Johan Koekoek 
John Bakker 
Jolanda Berghoef 
Joost Snoek 
Jurgen Teunissen 
Karin Kamstra 
Karin Struijk 
Kees Hobo 
Leontine Scholten 
Lia van Genderen 
Lies Kersten 
Machiel Mol 
Marc Bosboom 
Margret van Wijk 
Mari van Zanten 
Marianne Heijmann 
Marina Zwaan 
Martijn Paans 
Matthijs van Oosten 
Mireille de Wee 
Merel van de Keer 
Anita Timmermans 
Minette Straver-van de Wetering 
Monique Valk 
Marjolijn Wilschut 

Nicole Roubos 
Noor Pleging 
Olga Bos 
Paul Thur 
Paul Turkenburg 
Peter Lobbezoo 
Pim Bouman 
Rob Boerman 
Rob Bouman 
Sasha Woodham 
Stefan de Kort 
Stephanie Niessing 
Theo Koekoek 
Theo Thomas 
Trudy Vlot 
Wijnand van der Hoeven 
Wilma Crezee-van Bragt 
Wim de Jong 
Wim van de Vendel 
Yves de Boer 
Yvonne Vaandrager
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Bronnen
• CBS 
• RIVM 
• Gemeente in beeld 
• Advies Binnenvaartambassadeur, september 2010 
• Regionale woonvisie Land van Heusden en Altena,  
 September 2015 
• Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten,  
 Jaarbericht 2016 
• Bestuurlijketoekomst Land van Heusden en Altena, rapport  
 van bevindingen door Prof. Dr. C.P. Veerman, september 2015 
• Kwartaalbericht Woningmarkt, Rabobank, 2016 Q1 
• Herstel op de regionale woningmarkt: special, Rabobank,  
 juni 2015 
• Het Nederlandse winkellandschap na de crisis, Rabobank,  
 Maart 2016 
• Koopstromenmonitor, Rabobank, 2016 
• Rapport van bevindingen definitief financieel continuïteitstoezicht,  
 2016, bij Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena te  
 Sleeuwijk 
• Kwartaalbericht Woningmarkt – Paul de Vries et al. Februari 2016 
• Regionale prognoses 2016, Aalburg, Rabobank 
• Regionale prognoses 2016, Werkendam, Rabobank 
• Regionale prognoses 2016, Woudrichem, Rabobank 
• Regionale woningmarkt 2016, Aalburg, Rabobank 
• Regionale woningmarkt 2016, Werkendam, Rabobank 

• Regionale woningmarkt 2016, Woudrichem, Rabobank 
• Bussen in Brabant, trends in het regionaal OV 2007 – 2014,  
 provincie Noord-Brabant 2014 
• Europese binnenvaart marktobservatie, CCR,  
 kwartaalverslag 2016 Q1 
• Advies Binnenvaartambassadeur, september 2010 
• Meerwaarde fusie AWW, Rapport van bevindingen inzake de   
 meerwaarde van een ambtelijke dan wel bestuurlijke fusie in   
 het Land van Heusden en Altena: een fusie tussen de gemeenten  
 Aalburg, Werkendam en Woudrichem., 2015 
• Veerkrachtig Bestuur in Brabant, een advies voor de versterking  
 van regionale samenwerkingskracht in Noord-Brabant, 2013 
• Gezond Altena, nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en  
 Altena 2013-2016




