
  

   

 

  

UW STEM EN DIE VAN UW OMGEVING BEPALEN 
DE TOEKOMST VAN HET GROENE HART!  

 

  
De gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018  

Alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. Er zijn al enkele bijeenkomsten met 

de lijsttrekkers gehouden. Ook zijn er interviews met de lijsttrekkers via Studio 

Alphen te bekijken. 

  

Naast de veiligheid, zorg, onderwijs en duurzaamheid is de toekomstige 

woningbouw in onze gemeente een belangrijk onderwerp. 

  

Wij hebben alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten met 

betrekking tot enerzijds de toekomstige woningbouwplannen en anderzijds de 

bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn en in het bijzonder de eventuele 

aanleg van de grote rondweg.    

  

De meeste partijen hebben hun standpunten met ons gedeeld. In enkele 

gevallen hebben wij de standpunten afgeleid uit het verkiezingsprogramma. 



  

Het resultaat van ons onderzoek is als volgt. 

  

Woningbouw in polders rond Alphen Stad na 2025  

1. Geen woningbouw in de (Gnephoek)polders: Beter Alphen, D66, Groen 

Links, Rijn Gouwe Lokaal en SP 

2. Onder bepaalde voorwaarden woningbouw in de polders: ChristenUnie, 

PvdA en SGP 

3. Voorstander van woningbouw in de polders: CDA, Nieuw Elan en VVD 

  

De meeste partijen gaan ervan uit dat de vraag naar woningen zal blijven 

bestaan. Over een te verwachten krimp van de woningbehoefte vanaf 2030 

wordt niets gemeld. 

   

In alle gevallen wordt aangegeven dat de woningen in beginsel gebouwd 

moeten worden om te voorzien in de behoefte uit de eigen gemeente (al dan 

niet inclusief de regio) en dat zoveel mogelijk in combinatie met aantrekkelijke 

water- en natuurgebieden. 

Daarnaast wordt in veel gevallen gewezen op de mogelijkheid om te bouwen in 

de Oude Rijnzone en in de kernen om deze vitaal te houden. 

  

Aanleg van grote rondweg/bypass  

1. Geen aanleg: Beter Alphen, Groen Links, Rijn Gouwe Lokaal, SP 

2. Een afwachtend standpunt: ChristenUnie en SGP  

3. Aanleggen: CDA, D66, PvdA en VVD 

4. Alternatieve route richting N446: Nieuw Elan 



Opvallend is dat nu de Maximábrug er ligt een aantal partijen het 

vanzelfsprekend vindt dat de rondweg rond Alphen aan den Rijn moet worden 

doorgetrokken. Een van de voorstanders merkt op dat er wel een gedegen 

onderzoek naar mogelijkheden van een rondweg Alphen West moet worden 

uitgevoerd, waarbij ook de natuurbelangen zwaar meewegen. 

  

Over het aanzienlijke bedrag dat voor aanleg van de grote rondweg door de 

gemeente Alphen aan den Rijn moet worden opgebracht wordt door geen 

enkele partij iets gemeld. 

  

Onze vereniging wil constructief meedenken 

In de resterende tijd zullen wij een aantal openbare verkiezingsbijeenkomsten 

bijwonen en daarin ook onze standpunten naar voren brengen. 

   

Wij zullen er bij de politieke partijen op aandringen dat de woningbouwplannen 

(zoveel mogelijk binnen de rode contouren) zodanig worden gefaseerd dat het 

afhankelijk van de werkelijke  woningbehoefte kan worden ingevuld. Hierdoor 

kunnen de actuele ontwikkelingen aanleiding geven om de bouwkraan stil te 

zetten.    

 

Waarvoor staat Maak Het Hart Niet Hard? 

Alphen moet er primair voor kiezen om het Groene Hart te behouden en zo de 

slogan van Alphen aan den Rijn - De stad in het Groene Hart te blijven 

waarmaken. Dit is de reden waarom veel inwoners voor deze gemeente als 

woonplaats hebben gekozen. 

 

Dit betekent een politieke keuze voor slechts minimale groei in plaats van dit af 

te laten hangen van externe factoren zoals de toenemende druk van de grote 

gemeenten om het Groene Hart als overlooplocatie te misbruiken. Het 

tegendeel moet het geval zijn.  



 

 

Uw stem is nu hard nodig! 

Uiteraard is het uitbrengen van uw stem en die van andere inwoners van onze 

gemeente hard nodig. 

 

Kom dus in elk geval stemmen op 21 maart en breng een stem uit voor het 

Groene Hart. 

 

Deel waar mogelijk deze informatie met mensen uit uw omgeving. Stuur deze 

e-mail door of post deze op social media.  

 

Uw expertise is nu hard nodig! 

De uitkomst van de gemeente uitgevoerde Verkenning Woningontwikkeling na 

2020 verdient een zeer kritische beoordeling door de burgers van Alphen. In 

het bijzonder de te verwachten bevolkingsgroei. Maak Het Hart Niet Hard wil 

daarbij het voortouw nemen. Waar nodig samen met deskundigen. Daarbij 

kunnen wij niet zonder uw hulp. Als u kennis en ervaring heeft op het gebied 

van Ruimtelijke Ordening, woning- of wegenbouw of andere relevante 

terreinen, dan bent u van harte welkom om ons team te versterken. U kunt u 

melden via de website http://www.maakhethartniethard.nl/contact 

  

Met vriendeljke groet,  

Peter A.H. Martens 

Voorzitter 

  

 

Bezoek de website  

 

   

 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=2395f445a7&e=53fb64c0a6
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=a9971ed697&e=53fb64c0a6

