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Onderwerp: schriftelijke vragen over buurtschappen  
 
 
Geachte voorzitter, 
 
 

Onlangs heeft het College het voorstel van het CDA, om de oude komborden uit de drie 
gemeenten aan de inwoners te verkopen, aangenomen. Naast het voorstel tot verkoop, werd ook 
het voorstel om de opbrengst te besteden aan een goed doel, positief ontvangen. Inmiddels heeft 
u de Raad hierover geïnformeerd. Gelet op het grote aantal inwoners die in het bezit wil komen 
van een kombord kunnen wij wel spreken van een succes. 
 
Naast de grote interesse voor de komborden, zijn er bij het CDA ook een aantal verzoeken vanuit 
de bevolking binnengekomen om aandacht te besteden aan de verschillende buurtschappen. 
Bewoners die wonen in een buurtschap zijn trots op de buurt waarin ze wonen. Inwoners vragen 
om naast de komborden óók aandacht te besteden aan het buurtschap waarin ze wonen.  
 
In de oude gemeente Werkendam zijn zo’n 10 jaar geleden - op verzoek van trotse buurtschap 
bewoners - borden geplaatst met de naam van het buurtschap erop. Een aantal is helaas  
verdwenen. Door het plaatsen van de buurtschapsborden in de oude gemeente Werkendam 
bleven de namen van vroeger behouden en versterkten ze de identiteit van een gebied. 
 
Het CDA is van mening dat alle buurtschappen een bord met de naam van het betreffende 
buurtschap verdienen. Zeker vanuit cultuurhistorisch oogpunt én vanuit respect voor de identiteit 
van het buurtschap. 
 
De CDA fractie ziet graag, in gevolge van artikel 53 van het regelement van orde, de navolgende 
vragen schriftelijk beantwoord: 
 
 

1. Bent u het met het CDA eens dat de identiteit van de buurtschappen in de gemeente Altena 

niet verloren mag gaan en wilt u uw antwoord toelichten? 
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2. Bent u bereid (indien noodzakelijk) om met een aantal cultureel/historische verenigingen 

(bijvoorbeeld Erfgoed Altena) in gesprek te gaan en te onderzoeken hoeveel 

buurtschappen er in de gemeente Altena zijn en wilt u ons hierover informeren? 

 

3. In de oude gemeente Werkendam staat al een aantal borden waarop het buurtschap  is 

aangegeven. Wilt u dit voor alle buurtschappen in de gemeente Altena realiseren, met wat 

grotere borden dan de huidige borden in de oude gemeente Werkendam, zodat deze ook 

daadwerkelijk opgemerkt worden?  

Kunt u hierbij aangeven wat de mogelijkheden zijn. 

 
 
 
Namens de CDA fractie  
  
 
 
Tineke Zaal-van der Steen en Otto van Breugel 


