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Geachte heer/mevrouw, 

Op 8 maart schreef u ons een brief. U stelt ons daarin 4 vragen over de 
bouwlocaties voor carnavalswagens in Hank en Dussen. Hieronder leest u 
ons standpunt. 

Uw vragen en onze antwoorden 

1. Bent u het met het CDA eens en kunt u motiveren dat carnaval een 
belangrijke traditie is in Hank en Dussen ? 

Reactie: 
Wij zijn met het CDA van mening dat carnaval een belangrijke traditie is in 
Hank en Dussen. 

2. Bent u bereid en kunt u aangeven hoe u deze verenigingen in 
Hank en Dussen verder kunt helpen met het zoeken van een 
geschikte bouwlocatie ? 

Reactie: 
Wat betreft Dussen venvijzen wij u naar het raadsbesluit van 23 mei 2017 
over het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne in Dussen. In het raadsvoorstel staat dat rekening 
moet worden gehouden met de wensen en behoeften van de huidige 
gebruikers van het terrein c.q. de opstallen. Dit valt binnen het project 
brandweerkazerne en wij zullen daarbij met de carnavalsvereniging kijken 
naar de mogelijkheden om op het vrijkomende terrein of op een andere 
locatie in Dussen of omgeving een oplossing te vinden. 
Als de carnavalsvereniging van Hank met een verzoek komt voor het 
zoeken van een locatie waar zij de carnavalswagen(s) kunnen bouwen, 
worden de mogelijkheden hiervoor samen met de carnavalsvereniging in 
beeld gebracht. 
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3. Bent u bereid te onderzoeken op welke wijze de gemeente Werkendam het 
bestaande beleid rondom de bouwlocaties voor carnavalswagens in de gemeente 
Werkendam kan aanpassen zodat er een toename kan ontstaan? Denk daarbij aan 
het versoepelen van geldende regels voor het tijdelijk bouwen van tenten en 
eenvoudige nissenhutten. 

Reactie: 
In het kader van de gemeentelijke herindeling worden momenteel alle verordeningen en 
beleidsregels geharmoniseerd. Waar er al regels zijn en beleid is geformuleerd over 
bouwlocaties voor carnavalswagens zullen wij kritisch kijken of deze wellicht te beperkend 
zijn. Wij wijzen er op dat de nieuwe Omgevingswet waarschijnlijk ook mogelijkheden biedt 
om als gemeente Altena een versoepeling van beleid c.q. minder regels te realiseren. Als 
voorbeeld kan het beleid van de gemeente Zundert dienen. 

4. Vaak worden vanuit de provincie of andere fondsen subsidies verstrekt om cultuur en 
traditie te behouden. Bent u op de hoogte van deze mogelijkheden ? Zo niet bent u 
bereid deze te onderzoeken ? 

Reactie: 
Wij zijn op de hoogte van de meeste subsidiemogelijkheden voor kunst en cultuur. Maar het 
is de vraag of er fondsen zijn met regelingen die het realiseren van bouwlocaties voor 
carnavalswagens stimuleren. Wij zullen de verschillende subsidievoorwaarden onderzoeken. 

Hoogachtend, 
burgemeeste ethouders van Werkendam, 

dfe burgemeester. 
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