
Geslaagde actie bij Máximabrug 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

  

Bij de opening van de Maximabrug op 6 april 2017 was vereniging Maak Het 

Hart Niet Hard samen met SP en Groenlinks Alphen aanwezig om te 

demonstreren. De opening werd verricht door wethouder Tseard Hoekstra, 

gedeputeerde Floor Vermeulen en Jan de Jong, directeur Mobilis. Het 

gezelschap genodigden voer om 16.15 uur weg bij Avifauna. De 

openingshandeling vond om 16.30 uur plaats. 

MHHNH liep met spandoeken vanaf restaurant ’s 

Molenaarsbrug over het fietspad naar de 

Máximabrug langs de kade, gelijk op met de boot 

van genodigden die naar de brug koers zette. 

Raadsleden van GL en de SP voeren met een 

bootje naar de brug om daar vervolgens een spandoek op te hangen. Ook op 

de Máximabrug zelf stonden demonstranten. Op de spandoeken viel onder 

andere te lezen ‘Handen af van de Gnephoek’. Lees het artikel in het AD en 

deze tweet. 

MHHNH wil net als de SP en GL niet dat er gebouwd wordt in de Gnephoek en 

de Vrouwgeestpolder en volgt de discussie over mogelijke woningbouw in deze 

polders dan ook nauwlettend. De te hoge en te grote Maximabrug wordt 

mogelijk als argument gebruikt om de Gnephoek als favoriete locatie aan te 

wijzen in een verkenning die momenteel gaande is. 

Meer dan 50 nieuwe leden voor MHHNH 

De recente huis-aan-huis verspreiding van een flyer met de oproep (opnieuw) 

lid te worden van onze vereniging is een succes. Er hebben zich 50 leden 

http://maakhethartniethard.us15.list-manage1.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=e863a3de9d&e=53fb64c0a6
http://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=596d4489c4&e=53fb64c0a6


 

(opnieuw) aangemeld. Daarvoor zijn wij als bestuur uiteraard zeer dankbaar. 

Ook zijn we heel blij met de leden die zich bereid hebben verklaard om hand- en 

spandiensten te verrichten of om mee te denken. Binnenkort hopen wij een 

beroep op hen te mogen doen voor een volgende activiteit in mei. Daarover 

binnenkort meer. 

 

Als u nog geen lid bent en/of een bijdrage in een of andere vorm wilt (blijven) 

leveren stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. U kunt zich aanmelden 

via http://www.maakhethartniethard.nl/contact/  

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter A.H. Martens 

Vicevoorzitter 

Vereniging Maak Het Hart Niet Hard  
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