Altena
Inwoners:

54.766

Beroepsbevolking:

30.000

Werklozen / % werklozen:

810 / 2,9%

Banen:

20.040

Vestigingen:

5.256

Belangrijkste sectoren:

1. groot- en detailhandel
2. industrie
3. bouwnijverheid

per 1.1.2018 (bronnen: CBS en BrabantAtlas)

Website van de gemeente: www.gemeentealtena.nl

Brug Wijk en Aalburg - Heusden
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Zicht op kerk langs de dijk

Altena ligt in het noordoosten van de regio WestBrabant

Bedrijventerreinen
Regionaal bedrijventerrein

Kop van Brabant
De gemeente Altena werkt hard aan de ontwikkeling
van Kop van Brabant. Met het bedrijvenpark van 46
hectare bruto wil de gemeente de groei van grotere
bedrijven in de regio opvangen en stimuleren én ruimte
bieden aan de werkgelegenheid in Land van Heusden en
Altena.
Kop van Brabant is koploper in hoogwaardig
parkmanagement en veiligheid.

Soort: alle typen bedrijvigheid
Locatie: zuidelijk van bedrijventerrein Bruine Kilhaven | Werkendam
Milieucategorie: vanaf 3 tot 5.2
Uitgeefbaar : het terrein is volledig uitgegeven of gereserveerd.
Mogelijk dat reserveringen niet tot concrete verkoop leiden.
Neem contact op voor eventuele beschikbaarheid
Kavelgrootte: vanaf 5.000 m2
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Lokale bedrijventerreinen
Bagijnhof, Veensesteeg en Weerakers | Veen
Perzikstraat | Wijk en Aalburg
Soort: gemengd/mkb. Uitsluitend voor lokale bedrijvigheid
Locatie: Veen , Wijk en Aalburg
Milieucategorie: maximaal 3
Oppervlakte

netto 28 ha

Uitgeefbare grond

0 ha

Subregionale bedrijventerreinen Land van Heusden & Altena
Veensesteeg Noord | Veen
Rietdijk Oost |Giessen
Bruine Kilhaven V | Werkendam
Soort: gemengd/mkb. Uitsluitend voor bedrijven uit het Land van Heusden & Altena
Milieucategorie:

maximaal 4

Oppervlakte:

netto 33 ha

Uitgeefbare grond:

beperkt

Bron: www.ibis-bedrijventerreinen.nl
Deze cijfers en gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. REWIN West-Brabant is niet verantwoordelijk voor eventuele
onjuistheden. Er kunnen geen rechten aan deze cijfers en gegevens worden ontleend.

Wilt u meer weten over vestigingsmogelijkheden in Aalburg?
Bel ons op 076 - 5646780 of mail ons info@rewin.nl en we voorzien u snel van alle gewenste informatie!
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