Allereerst, op het gebied van wonen, is Altena flink
uitgebreid om alle inwoners te huisvesten. De
populatie is richting de 100.000 gegaan, en voor
deze extra mensen zijn een aantal gebieden
aangewezen voor nieuwbouw. De locaties die zijn
uitgekozen zijn uitbreidingen van bestaande
kernen, in de meeste gevallen worden het wijken
aan de buitenrand van een dorpskern. In het geval
van Nieuwendijk en Almkerk is deze nieuwbouw
tussen de dorpen geplaatst. Zo is op deze locatie
een nieuwe centrale grote dorpskern ontstaan, de
twee kernen zijn aaneengesloten. De woningen
zijn vooral voor starters bedoeld, maar er zijn ook
wat woningen voor de vergrijzende populatie. Alle
nieuwe woningen zijn uitgerust met
zonnecollectoren op het dak.

Altena in 2050 is een gemeente die met
de tijd is mee gegaan, maar zeker nog
niet haar oude waarde heeft verloren.
Als belangrijkste aspect in onze visie
hebben wij het behoud van het
dorpsgevoel in de verschillende kernen.
Deze sociale structuur draagt enorm bij
aan de identiteit van het gebied.

Door de nieuwbouw uit te breiden zijn er
ook gebieden die kleiner worden. Dit is
het geval bij de landbouw. Doordat deze
landbouw efficiënter kan worden
uitgevoerd, is er veel ruimte over voor
zowel nieuwbouw als natuur. De
verschillende soorten landbouw die wij in
het gebied hebben aangelegd, hebben te
maken met de ondergrond. Er zijn delen
grasland voor de veehouderij, akkerbouw,
boomgaarden en rond de dorpskernen
tuinbouw in kassen

Natuur speelt ook een grote rol in ons plan.
Wij hebben de Biescbosch uitgebreid.
Zowel door een groter deel beschermd te
maken, als door een deel recreatieve
natuur te maken. Wij hebben met
beschermde natuur een buffergebied
gemaakt langs de Maas, zodat dit deel
beter veranderingen in waterstand kan
opvangen, en dat niet direct de dorpen hier
last van zullen hebben. Over het algemeen
is de natuur uitgebreid op de locaties waar
de landbouw minder is geworden.

Recreatie in Altena is ook verbeterd, het is
nog meer geïntegreerd met de natuur.
Doordat de bevolkingssamenstelling
veranderd is, is ook de behoefte veranderd.
Er zullen meer recreanten zijn die op zoek
zijn naar rust en recreatie in de open
natuur. De hoofdlijnen van de nieuwe
recreatie bestaat dan ook uit verbeterde
wandel- en fietspaden en nieuw routes
uitgezet door het dorp. Tijdens zulke
tochten worden cultuur en natuur
gecombineerd.

aast het verbeteren en het behoud van het
dorpsgevoel, is Altena ook zeker een moderne
gemeente geworden. Een gemeente waar
duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Alle
daken die geschikt zijn voor zonnepanelen hebben
deze liggen, ook worden er enkele
zonnepaneelparken aangelegd. Verder wekken een
aantal lage windmolens groene energie op, én
wordt overtollige energie gebruikt om groene
waterstof te maken. Dit is een veel schonere en
efficiëntere manier om energie op te slaan. De
gaswinning is al jaren gestopt, de velden worden
nu volgepompt met CO2, om het overschot op te
slaan.

Alle delen van Altena moeten uiteraard ook
goed verbonden zijn. Het netwerk van wegen is
alleen in kwaliteit verbeterd, er zijn geen grote
ingrepen gedaan in de locatie van deze wegen.
Wel is het openbaar vervoer flink verbeterd.
Door de aanleg van vier nieuwe efficiente
buslijnen is Altena intern en regionaal beter
verbonden met elkaar en het landelijke
openbaar vervoersnetwerk.
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