
  

   

  

In memoriam Peter Beulink 

Op zaterdag 9 december j.l. is Peter Beulink overleden. Hij was een van de 

oprichters van onze vereniging en eerste voorzitter. Hij heeft ondanks zijn 

positiviteit en kracht de strijd tegen kanker verloren. 

 

Peter heeft zich gedurende 10 jaar met hart en ziel ingezet voor het behoud 

van de groene polders. Wij danken hem voor de grote bijdrage die hij aan onze 

vereniging heeft geleverd. 

 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote 

verlies te verwerken. 

 

Peter Martens 

Voorzitter MHHNH 

   

 

 

Algemene Ledenvergadering op 21 november 2017 

Op 21 november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden, er 

waren 23 personen aanwezig. Op de agenda stonden o.a. de verkiezing van 

een nieuw bestuur, de stand van zaken rond de start van de Verkenning 



Woningbouw na 2020 en de analyse van de programma’s voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Klik hier om het verslag te 

lezen. 

 

De belangrijkste issues waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken zijn:  

 Plannen Woniningbouw na 2025 

 Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018  

Verkenning Woningontwikkeling na 2020 

Tijdens de ALV is uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken rond de 

‘Verkenning Woningontwikkeling na 2020’ uitgevoerd door bureau Kuipers 

Compagnons in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn.  

  

“Niet zomaar woonwijken in weilanden ontwikkelen” 

Een belangrijke ontwikkeling ten aanzien van woningbouw in Zuid-Holland is 

dat de gedeputeerde van onze provincie, mevrouw A. Bom-Lemstra een aantal 

duidelijke uitspraken heeft gedaan over het niet bouwen in de polders in het AD 

van 18.11.2017. 

  

Mevrouw Bom zegt in dit artikel dat de polder op slot gaat voor woningbouw. 

Alleen bij hoge uitzondering mogen gemeenten hier huizen bouwen.  Er mag 

nog wel worden gebouwd in het Groene Hart. Echter, het groen krijg je niet 

meer terug. Verder zegt zij dat de tijd voorbij is dat steden en dorpen in het 

Groene Hart langzaam maar zeker mogen uitdijen. Als je naar de toekomst kijkt 

met de bevolkingskrimp, hoeft dat niet meer. 

  

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018  

De meeste politieke partijen zijn vergevorderd met hun verkiezingsplannen voor 

de komende gemeenteraadskiezingen. Een van de belangrijke onderwerpen is 

de toekomstige woningbouw in onze gemeente. Wij zullen op korte termijn een 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=b3cd065a0f&e=53fb64c0a6


analyse maken van de standpunten van alle politieke partijen. 

  

De volgende stap is om – waar mogelijk- in discussie te gaan met de politieke 

partijen en bijwonen van openbare bijeenkomsten. Wij zullen er bij hen op 

aandringen dat de woningbouwplannen zodanig worden gefaseerd dat het 

adaptieve karakter op een realistische wijze kan worden ingevuld. 

  

 

 

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. Denk aan toenemende druk van de grote 

gemeenten om het Groene Hart als overlooplocatie te misbruiken. 

  

Uw hulp is hard nodig! 

De uitkomst van de Verkenning 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 aanmelden via de 

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

Hartelijke groet en op naar een groen 2018,  

Peter Martens 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=eb4ffb4ccc&e=53fb64c0a6
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