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CDA Thema avond “Veiligheid in Wijk en Kern” 



Op dinsdagavond 9 juni organiseert CDA Alphen aan den Rijn een thema avond in Hervormd 
Verenigingsgebouw, Kerkplein 7 te Zwammerdam. Het thema voor deze avond is Veiligheid in Wijk en 
Kern. Namens de Politie zal dhr. John Nieumeijer deze avond benutten om inwoners nog meer te 
betrekken in het omgaan met burgernet, sociale media etc. Gebiedsadviseur Mevr. Heleen Steens 
belicht het veiligheidsaspect vanuit de gemeente en Hans Zuidijk is spreker namens de Brandweer 
Veiligheidsregio Midden-Holland. Naast veel praktische informatie is de avond is ook zeker bedoeld 
om de bewoners aan het woord te laten en hun wensen en suggesties mee te nemen in het nog 
veiliger maken en voelen in de wijk. De avond begint om 20.00 uur en is voor iedereen gratis 
toegankelijk. 
 
 

Hefbrug houdt de gemoederen bezig 
Zeker nu de hefbrug van Waddinxveen wegens een aanvaring eruit ligt is de doorstroming van het 
wegverkeer rondom de hefbrug van Boskoop ronduit moeizaam te noemen. Lange files ontstaan in de 
ochtend en avond spits door de vele vrachtboten en pleziervaartuigen die de brug passeren. Het 
probleem in Waddinxveen kan nog wel eens enkele maanden gaan duren. Het CDA heeft de 
wethouder gevraagd om druk uit te oefenen op Provincie om op korte termijn maatregelen te nemen 
om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Voorstel is om de hefbrug Boskoop tijdens de spitsuren 
open te houden voor het wegverkeer, het versneld aanleggen van voetgangerslichten bij zebra op de 
zijde, het invoeren van een app waarop de openingstijden van de brug worden aangegeven etc. Het 
probleem bij de brug laat tevens de kwetsbaarheid zien van onze oeververbindingen. De roep om een 
tweede oeververbinding bij Boskoop laait hiermee weer op. 
Daarnaast heeft het CDA de motie van de VVD mede ingediend over de brugbediening op afstand 
van de hefbrug. Deze motie verzoekt aan het college om bij de Provincie aan te dringen om deze 
afstandsbesturing (tijdelijk) terug te draaien totdat de uitkomsten van het onderzoek naar het ongeluk 
bij de brug van Waddinxveen is afgerond en de oorzaken van de aanvaring bekend zijn  
 
Voor meer informatie: Helma van der Louw, raadslid CDA, HvanderLouw-
Vergeer@alphenaandenrijn.nl 
 
 

Beleidskader Tijdelijk Wonen in Alphen aan den Rijn, geharmoniseerde 

beleidsregels voor huisvesting van arbeidsmigranten. 
Het CDA heeft ingestemd met dit beleidskader, waarbij ons fractielid Peter Bontekoe zich heeft 
onthouden van stemmen omdat hij als boomkweker zelf arbeidsmigranten huisvest. 
Het is belangrijk dat er regels komen om arbeidsmigranten te huisvesten. We onderschrijven het 
belang dat de omgeving zo min mogelijk overlast moet hebben van de huisvesting. Zo ook dat de 
arbeidsmigranten op fatsoenlijke manier moeten kunnen wonen en zich ook in de gemeente laten 
inschrijven in het GBA. Met de normen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) hebben we 
tenslotte regels waar de huisvesting aan moeten doen. In de Nadere Regels staat beschreven welke 
opties van huisvesting mogelijk is. We hebben met nadruk gevraagd om een goede communicatie met 
belanghebbenden. Wel begrijpen we dat dit beleid valt en staat met de uitvoering van en de manier 
waarop er gehandhaafd wordt en ziet het CDA graag op termijn een rapportage van de wethouder hoe 
het beleidsplan in praktijk uitpakt. 
De huisvesting van Logejo op het Connexionterrein voor 350 arbeidsmigranten is uitvoerig besproken. 
Voor een deel zullen hier mensen uit het Wapen van Boskoop, Hotel Toor en Groenendijk gehuisvest 
worden. 
 
Voor meer informatie: Marjon Verkleij, raadslid CDA, mverkleij-lemmers@alphenaandenrijn.nl 
 
 

Vaststellen planstudie fietsbrug Aarkanaal/ voorbereiding 
voorkeurstracé 
Het CDA heeft ingestemd met het voorgestelde tracé. 
Dit past in de lijn die het CDA in haar verkiezingsprogramma heeft vermeld: mobiliteit is noodzakelijk, 
economisch en maatschappelijk. Goede verbindingen dragen bij aan vitaliteit van onze gemeente. 
Daar mee bedoelen we zowel autowegen, vaarwegen, spoor, fiets- en wandelpaden. Deze fietsbrug 
biedt kansen om het buitengebied dichter bij het centrum te brengen en visa versa. Het is een groot 
voordeel voor woon-werk en woon-schoolverkeer tussen Alphen ad Rijn en Aarlanderveen 
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/Nieuwkoop. Immers een kortere afstand nodigt uit om eerder de fiets te pakken boven gemotoriseerd 
vervoer: goed voor het milieu en voor de gezondheid. Daarnaast draagt deze fietsbrug bij aan meer 
recreatie en toerisme in het Groene Hart. Het belang van de fietsbrug wordt onderschreven door 
zowel de Belangenvereniging Aarlanderveen als ook door de Fietsersbond. Waarbij zij met name de 
verkeersveiligheid benadrukken als een groot winstpunt.  
Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering een harde toezegging gekregen van wethouder Hoekstra, 
dat hij zijn best gaat doen voor vervangend boerenland voor boer Koot ter compensatie voor het 
gedeelte dat hij moet afstaan voor realisatie van de fietsbrug. Voor een agrarisch ondernemer is de 
hoeveelheid land tegenwoordig een belangrijke middel om te kunnen voldoen aan de huidige 
wetgeving. Ook voor de natuurwaarde in het kader van weidevogelbeheer!! 
Tijdens de raadsbehandeling heeft de wethouder ook gezegd, dat de brug door de woning van 
Oostkanaalweg 2 gaat. Hiermee is definitief gezegd dat mevrouw van Dam daar niet kan blijven 
wonen. ( tijdens de commissiebehandeling was er nog enige hoop) 
In 2011 had de Alphense gemeenteraad al €300.000,- beschikbaar gesteld voor de brug. Het is mooi 
dat we deze fietsbrug met 75% subsidie beschikbaar gesteld door zowel het Rijk (Brede Doeluitkering 
voor Verkeer en Vervoer) als de Provincie kunnen realiseren. Wethouder Hoekstra heeft aangegeven 
dat hij lage onderhoudskosten (minder dan €30.000,- per jaar) laat meewegen in de aanbesteding.  
 
Voor meer informatie: Marjon Verkleij, raadslid CDA, mverkleij-lemmers@alphenaandenrijn.nl 
 
 

Visie inrichting en beheer openbare ruimte 
De Raad heeft ingestemd met het visiedocument openbare ruimte, de ‘De Alphense lijn’. Daarin staat 
de visie voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte (straten, pleinen, groengebieden) voor 
het gehele grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het belang van de openbare ruimte 
gaat verder dan het beeld en de directe functies. De ambitie is om met de openbare ruimte bij te 
dragen aan ‘de gezonde stad’ met zowel de fysieke als de sociale aspecten. Om deze belangen in de 
openbare ruimte een plek te geven, geeft de visie een aantal ijkpunten: 
• De openbare ruimte draagt bij aan de gezonde stad. De openbare ruimte is ‘schoon, heel en 
veilig’ en geeft aanleiding tot gebruik en ontmoeting.  
• De inrichting van de openbare ruimte is duurzaam en afgestemd op ons klimaat.  
• De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is betaalbaar. De inrichtingskwaliteit is in 
het algemeen sober en doelmatig. Plekken met een sterk publiek karakter krijgen een hoger 
inrichtingsniveau. 
• Er vindt differentiatie plaats naar aard van locatie (woonwijk of lint) en doelgroep (ouderen of 
gezinnen), waarbij mogelijkheden tot participatie en maatwerk groot zijn. Door pluskwaliteiten (zoals in 
de greenport) aan te bieden in basisgebieden ontstaan karakteristieke gebieden. 
• Er wordt een onderscheid gemaakt in inrichtingsniveau tussen een hoogwaardig 
kwaliteitsniveau voor centrumgebieden en een basiskwaliteitsniveau voor woon- en werkgebieden. 
• Er wordt rekening gehouden met historische gebiedskenmerken zoals groen-blauwe zones, 
groengebieden, het karakter van de verschillende kernen en entrees. 
De visie op de openbare ruimte is verwerkt in een visiekaart en in een kwaliteitskaart met 
inrichtingsniveaus.  
Met deze visie op de inrichting en beheer wordt voortgeborduurd op de bestaande situatie en wordt 
waar mogelijk verbeteringen en accenten aangebracht.  
Belangrijk daarbij is de mogelijkheid voor inwoners en bedrijven om zelf ook mee te doen in 
bijvoorbeeld de eigen straat of wijk. Voor het CDA altijd een belangrijk punt. Wethouder Hoekstra gaf 
aan dat er al goed overleg is met onder andere de Greenport en dat vanuit andere gemeentes er veel 
belangstelling is voor de Alphense ervaringen.  
Als je een mooie gemeente wilt, kost het ook geld. Het College heeft een meerjarig voorstel gedaan 
voor de financiering.  
Een mooi voorbeeld van de inwonersparticipatie is het meldpunt voor klachten over het openbaar 
groen. Volgens de wethouder zijn de meldingen gemiddeld binnen 2 dagen opgelost. 
 
Voor meer informatie: Jos Ensing, raadslid CDA, jensing@alphenaandenrijn.nl 
 
 

Nieuw vergadermodel en Raadsreglement van Orde 
Het CDA heeft ingestemd met het nieuwe vergadermodel en raadsreglement. Het is een goede 
vertaling van wat we met elkaar hebben afgesproken op de ‘heidagen’. 
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Bij de start van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is gestart met een nieuw vergadermodel 
voor de gemeenteraad. Hierbij is het zogeheten BOB model geïntroduceerd. Kenmerk van dit model 
is, dat elk fase (Beeldvormend, Opiniërend en Besluitend) als zodanig herkenbaar is in het vergader- 
en besluitvormingstraject. Evaluatie van dit model gaf aan dat het model eenvoudiger zou moeten zijn. 
Tijdens de ‘heidagen’ in Doorn heeft de raad een aanpassing van het model besproken. Er gaat 
gewerkt worden met drie herkenbare commissies met vaste commissievoorzitters, ingedeeld in 
Ruimtelijk en Economisch domein; Sociaal en Maatschappelijk domein en Bestuurlijk, Financieel en 
Publiek domein. Eerste week van de maand twee raadscommissie- vergaderingen parallel, tweede 
week derde raadscommissievergadering en mogelijkheid informatiemarkt/uitloop 
raadscommissievergadering. Op de laatste donderdag van de maand de raadsvergadering. Elk 
vergadering is op de donderdagavond, aanvang 20.00 uur. 
Het CDA hoopt dat met dit model het voor onze inwoners duidelijker zal zijn waar en wanneer de raad 
over een bepaald onderwerp vergadert. 
Over de invulling van de agendacommissie is nog geen besluit genomen, daar praten de 
fractievoorzitters over op 9 juni. 
 
Voor meer informatie: Marjon Verkleij, raadslid CDA, mverkleij-lemmers@alphenaandenrijn.nl 
 
  

Treinstation Hazerswoude-Koudekerk 
In de fractieflits van 23 december 2014 hebben we u de stand van zaken weergegeven: de 
oorspronkelijk geplande fietstunnel kon er niet komen. Het in december aangekondigde 
vervolgoverleg van de Gemeente met ProRail heeft lang op zich laten wachten. 
In de Commissievergadering van 21 mei 2015 is door de Provincie de nieuwe stand van zaken 
gepresenteerd en die is dat “dubbel spoor” voor het station niet nodig is. Dan is er maar één perron 
nodig. Het moet allemaal nog wel verder worden uitgezocht, ook of de dienstregeling bij enkel spoor 
wel voldoende storingsvrij kan zijn.  
Ook werd gemeld door de deskundige dat een fietstunnel technisch wel mogelijk zou zijn, maar dat  
de gelijkvloerse kruising meer voordelen biedt voor de ruimtelijke inpassing. Dat de fietstunnel wel 
technisch mogelijk is, dat was nieuw voor de Commissieleden. Een groepje betrokken en deskundige 
inwoners had inmiddels een alternatief plan voor een fietstunnel opgesteld en heeft dat ook in de 
vergadering toegelicht.  
Als CDA hebben we aan de Provincie gevraagd om deze twee varianten met elkaar te vergelijken en 

af te wegen en met de uitkomst terug te komen naar de Commissie. Op basis van die uitkomst kunnen 

we dan een voorkeur geven. Alle partijen sloten zich bij onze wens aan.  

Wij hebben in december 2014 vanuit het CDA al aangegeven dat de oplossing in ieder geval veilig 

moet zijn en begaanbaar moet zijn voor alle leeftijdsgroepen (dus bijvoorbeeld met de scootmobiel). 

Ook moet de oplossing passen bij de bestaande bebouwing in Rijndijk en bij de nieuwbouwplannen 

voor Westvaartpark. 

De vertegenwoordiger van de provincie heeft onze wens meegenomen. Wanneer het vervolgtraject is, 
dat is nog niet duidelijk. 
De twee varianten waar het om gaat zijn:  
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Voor meer informatie: Jos Ensing, raadslid CDA, jensing@alphenaandenrijn.nl  
 
 

Woningbouw Voorofsche Zoom in Boskoop krijgt vorm 
Op een markante plek in Boskoop west staat het bouwplan klaar om gerealiseerd te worden. Waar 
ooit de Gasfabriek en waterzuivering stond zal nu een nieuwe woonwijk worden opgezet. Vanwege 
deze beide functies heeft het CDA er wel op aangedrongen dat zowel bodem als grondwater 
gesaneerd, schoon en veilig moeten zijn. De sanering heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
Voor meer informatie: Helma van der Louw, raadslid CDA, HvanderLouw-
Vergeer@alphenaandenrijn.nl 
 
 

Bezoek aan Heempad Boskoop en Groene Vinger Alphen a/d Rijn  
Voorafgaand aan de fractievergadering bracht het CDA een bezoek aan het Heempad aan het Zwarte 
Pad in Boskoop. Onder de bezielende leiding van Hans van Dam kregen de fractieleden alles te horen 
over inheemse en uitheemse planten die aan het pad welig groeien. Ook werd het een en ander 
verteld over de Veenmol. Een mooi tuinproject van het Wellantcollege in samenwerking met het 
Boskoopse bedrijfsleven. De fractievergadering vond dit keer ook plaats in de Veenmol.  
Begin mei bracht de fractie een bezoek aan de Groene Vinger in Kerk en Zanen. Dit 
stadslandbouwproject staat in de startblokken. Helco Mulder gaf een enthousiaste uitleg over het 
project en de wensen die zij hebben voor de toekomst. 
     
Voor meer informatie: Helma van der Louw, raadslid CDA, HvanderLouw-
Vergeer@alphenaandenrijn.nl 
      
 

Nieuwe Raadsgriffier 
De gemeenteraad heeft de voordracht van de selectie- en adviescommissie voor benoeming van 
mevrouw Hanneke Timmerman - Harmsen tot nieuwe raadsgriffier van de gemeente Alphen aan den 
Rijn geaccordeerd. Zij treedt per 1 augustus officieel aan. Het CDA  feliciteert Mevrouw Timmerman - 
Harmsen van harte met haar benoeming. 
 
 

Afscheid griffiemedewerkers Anneke le Duc en Dieuwke de Boer 
Afgelopen raadsvergadering is even stil gestaan bij het vertrek van Anneke en Dieuwke uit de griffie 
naar een andere plek in de organisatie. Beide dames hebben zich meer dan tien jaar ingezet voor 
ondersteuning van de raad en verdienden het om in het zonnetje gezet te worden. Heel veel dank! 
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Vergadercyclus mei 2015 
 Donderdag 4 juni is er raadscommissie, op de agenda staat: 

o Haalbaarheidsanalyse gemeentehuis Rijnwoude 
o Citymarketing 
o Startnotitie economisch programma 
o 1e kwartaalrapportage Sociale Agenda 

 Maandag 8 juni vergadert de CDA fractie  

 Dinsdag 9 juni organiseert CDA Alphen aan den Rijn een thema avond “Veiligheid in Wijk en 
Kern” te Zwammerdam 

 Donderdag 11 juni is er raadscommissie, op de agenda staat: 
o Technische toelichting op Programmaverslag 2014, Voorjaarsrapportage 2015 en 

Kadernota 2016-2019 
o Plan van aanpak sportvastgoed 
o Bibliotheekvisie 

 Donderdag 18 juni is er Raadsvergadering om 20.00 uur 

 Maandag 22 juni vergadert de CDA fractie 

 Donderdag 25 juni is er Raadsvergadering om 19.00 uur 

 Maandag 29 juni vergadert de CDA fractie  
 
Indien u deze fractieflits niet meer wilt ontvangen, stuurt u dan een mail naar 
fractieondersteuning.cda@kpnmail.nl 
Uw e-mailadres wordt dan direct verwijderd. Natuurlijk kunt u ook altijd nieuwe abonnees aandragen.!  
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