Uitgave maart 2020

HET VOORTBESTAAN VAN ONZE VIERAMBACHTSPOLDER
IS IN GROOT GEVAAR.

MHHNH spreekt raadscommissie toe
Op 12 maart 2020 vond in het stadhuis een openbare vergadering plaats van de
raadscommissie ruimtelijk en economisch domein. In de vergadering werd o.a.
de plannen (‘ontwikkelperspectief’) voor mogelijke bebouwing van de
Gnephoekpolder en de Vierambachtspolder (Noordrand) besproken.

Namens Maak Het Hart Niet Hard was voorzitter Peter Martens inspreker. Hij
zette vraagtekens bij ‘ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit’ in de presentatie.
MHHNH is niet tegen woningbouw in de stad Alphen aan den Rijn, maar vraagt
zich wel af of voor de juiste doelgroepen gebouwd gaat worden, met het juiste
type woningen en op de juiste plaatsen. Hij loofde de Provincie Zuid-Holland die
(wel) vasthoudt aan het bouwen binnen de rode contouren en meedenkt over de
mogelijkheid om in de omgeving van de Rijnhaven te gaan bouwen. Martens
wees op deze wat meer gedurfde mogelijkheid om via sanering en verplaatsing
daar ruimte voor woningen te scheppen. Hij sloot af met een oproep aan de
raad om niet te zwichten voor de eventuele druk van “buitenaf” om onze
spaarzame polders op te offeren.

Door de coronacrisis zal de behandeling van het ontwikkelperspectief in de
Raad overigens worden uitgesteld tot de vergadering van 23 april a.s. of later.

Uw expertise en hulp kunnen wij goed gebruiken
De uitkomst van de gemeente uitgevoerde onderzoeken verdient continu 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.
Wij kunnen het niet alleen en hebben extra handen nodig om in actie te komen
en meer inwoners te betrekken. U kunt u melden via
info@maakhethartniethard.nl

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.

MHHNH op facebook

Klik op onderstaande link en "like" it.
https://m.facebook.com/Maak-het-HART-niet-HARD-187597238820132/

Vereniging Maak Het Hart Niet Hard – info@maakhethartniethard.nl - IBAN
NL36INGB0659376563

Bezoek de website

