
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Altena 
Sportlaan 170 
4286ET Almkerk 
 
 
 
Onderwerp: parkeerinfarct centrum Werkendam  
 
 
Geacht college, 
 
De CDA-fractie maakt zich zorgen over de parkeercapaciteit en de verkeersdoorstroming in 
het centrum van Werkendam. Met name op zaterdagen zien wij dat deze knellen en dat 
bijvoorbeeld een bezoek aan de Hoogstraat (de enige winkelstraat van Altena!) een steeds 
grotere uitdaging wordt. 
  
Daarnaast zien we dat diverse panden in het centrum ingericht worden als appartementen. 
Nieuwe ontwikkelingen zoals herontwikkeling van het voormalige pand Visser Slaapadvies 
en plannen voor de Lijnbaan hebben elk voor zich en in zijn geheel gevolgen voor het 
centrum. We zijn voor de herbestemmingen wonen  in Werkendam maar wel met 
voldoende parkeerplaatsen.  Integrale afstemming is hierbij niet alleen gewenst maar 
noodzakelijk in onze optiek. 
  
Niet alleen brengt elk appartement over het algemeen extra auto’s met zich mee, maar ook 
per woning een drietal containers voor afval. Wij zien dan ook steeds meer containers in de 
openbare ruimte, vanwege gebrek aan ruimte in of bij een appartement. Dit verstoort het 
straatbeeld en een aantrekkelijk openbaar winkelgebied.  
  
Tijdens corona is veel aandacht geweest voor lokale ondernemers. Het CDA ziet graag dat 
het centrum van Werkendam aantrekkelijk blijft om te shoppen. Goede bereikbaarheid en 
voldoende parkeergelegenheid zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. 
  
 
 
 
 

Behandeld door: 

René Roovers  en Otto van Breugel  

Telefoonnummer: 

06-10161519 en 06-53352936 

e-mail: 

R.roovers@gemeentealtena.nl 

Ottovanbreugel@gmail.com 

onderwerp: 

parkeerinfarct Werkendam 

datum:  

4 oktober 2021 

 

 



 
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen 
schriftelijk beantwoord: 
  

1. Herkent het college de bovengeschetste knelpunten en wilt u dat nader toelichten? 
2. Is het college bereid voor de korte termijn op een creatieve wijze te zoeken naar 

extra   parkeermogelijkheden? 
3. Welke mogelijkheden ziet het college om het aantal particuliere afvalcontainers dat in 

de openbare ruimte beland te voorkomen? 
4. Op welke wijze kan het college borgen dat bouwinitiatieven binnen het centrumgebied 

op een integrale wijze benaderd worden? 
5.  Kan het college bevorderen dat meer parkeercapaciteit onderdeel is van deze 

planvorming? 

 
 
Namens de CDA-fractie  
 
René Roovers en Otto van Breugel 
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