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VISIE

De gemeente Altena zal zich in
de aanloop naar 2050 gaan
richten op de doelgroep ‘jonge
gezinnen en starters op de
woningmarkt’. Deze doelgroep
zal de gemeente nieuw leven
inblazen en de vergrijzing
tegengaan. Benieuwd naar het
plan? Lees hieronder verder...

HOE MEER
JEUGD 

HOE MEER
VREUGD

 

 
Wij streven naar een

Altena, dat economisch
gezien een trekpleister 

is voor mensen over heel
Nederland. 

 

 



HET PLAN 

In Altena zullen op korte termijn
eengezinswoningen en vinex-wijken worden
gebouwd. Op lange termijn zullen de (huur)
woningen die niet voldoen aan kwaliteitseisen
fuseren of gesloopt worden, om de leegloop
tegen te gaan.

WONEN

Door het behouden en uitbreiden van grote
bedrijven in de gemeente zal de de lokale
economie in stand blijven. Zo blijven ook de
kleine ondernemingen in Altena. In de grote
kernen willen we een levendig centrum met
voetgangersvriendelijke straten waar de
ondernemingen geclusterd zitten in de
hoofdstraat.

WERKEN

Er zal een breed scala aan muziek- en
sportverenigingen komen. De doelgroep heeft
behoefte aan ontspanning naast hun werk. Alle
bekende sporten zullen aanwezig zijn in de
gemeente. Verder streven we naar een fiets- en
wandelvriendelijke gemeente zodat het veilig is
buitenshuis.

GENIETEN

 

Om het leven van deze doelgroep zo goed
mogelijk te dienen zullen er zorginstellingen
zoals een huisartspraktijk, apotheek,
kinderopvang enzovoort verspreid over heel
Altena aanwezig zijn. Ook zal er een ziekenhuis
worden gebouwd in de gemeente om te
voorkomen dat men uit de gemeente moeten
reizen om behandeld te worden. 

Zorg

We streven naar basisonderwijs in alle grote
kernen (2400> inwoners) en één basisschool in
het midden van Giessen en Rijswijk. In de
gemeente zal geclusterd middelbaar onderwijs
komen. 3 middelbare scholen in elke hoek van de
gemeente. 

Onderwijs 

 

De visie stelt natuur in en nabij de stad aan
de orde om een fijne leefomgeving te
creëren. De natuur zal meerdere
gebruiksfuncties aannemen. Natuurgebieden
als de Biesbosch zullen ook gebruikt worden 
voor recreatiedoeleinden. Ook wordt hierdoor
de luchtkwaliteit en waterinfiltratie verbeterd. 
 
Voor al deze plannen geldt, duurzaamheid
staat centraal. Dit houdt in nieuwbouwwijken
met goede isolatie, opwekking van duurzame
energie en hergebruik van afvalwater. 

Natuur en duurzaamheid

 

 “Altena, een
aantrekkelijk & levendig

gebied voor jonge
gezinnen’’


