
Visie
In 2050 zal de gemeente Altena een kleinschalige, 
leefbare gemeente zijn voor jong en oud. Dit willen 
wij bereiken met een netwerk van complete kernen.

Een complete kern is zelfvoorzienend, goed 
bereikbaar, biedt ruimte voor natuur en draagt bij 
aan gezondheid van haar inwoners.

Een altena-tief voor Altena

Ontmoeten
Binnen een complete kern bevindt zich een 
wijkcentrum met flexwerkplekken en 
horecavoorzieningen. Verder is er een basisschool en 
een informatiepunt, waar je meer te weten kunt 
komen over het cultureel erfgoed van de kern. Het 
wijkcentrum is de ontmoetingsplek voor jong en oud.  

Natuur
Een complete kern biedt ruimte voor natuur met 
aandacht voor de weidevogels. Dit vraagt om 
extensieve landbouw, rekening houdend met het 
broedseizoen. Deze graslanden zorgen voor een 
uniek landschap. Een ideale plek hiervoor is naast 
het Pompveld. 
Dit nieuwe natuurgebied trekt toeristen aan en 
zorgt zo voor een betere spreiding ter ontlasting 
van Nationaal Park de Biesbosch.

Gezondheid
Sportfaciliteiten, zoals de atletiekbaan, dragen bij 
aan gezondheid van de bewoners. Om de 
groeiende vergrijzing op te vangen zijn er voldoende 
zorgfaciliteiten. 

Bereikbaarheid
Complete kernen zijn onderling goed bereikbaar 
met een netwerk van veilige wegen en vrijliggende, 
goed verlichte fietspaden. Daarnaast rijdt een 
kernbus zeer frequent langs alle kernen. Ook 
geschikt voor een bezoek aan de streekmarkt. 
Langs de snelweg ligt een evenemententerrein 
onder meer geschikt voor een autodisco of een 
open air bioscoop.

Zelfvoorzienend
Een complete kern is zelfvoorzienend. 
Landbouwbedrijven zijn gericht op Altena en de 
nabije omgeving. Bewoners verbouwen een deel 
van hun voedsel zelf in volkstuintjes. Zo dragen 
bedrijven en inwoners bij aan duurzaamheid. 
Alle daken zijn voorzien van zonnepanelen. Zonne-
akkers leveren energie aan de oplaadpleinen voor 
elektrische auto’s.

Complete kernen Altena
Samen maken we de toekomst compleet.



Floor de Ben, Ruben van Doorn, Joël From, 
Joerie Gerritsjans, Arthur Langedijk en Cynthia Sierat.

Een altena-tieve fietsrouteDe 16 complete kernen met wijkcentrum (paars)


