
Goed nieuws! 

Vooralsnog geen woningbouw in de Vierambachtspolder 

(Noordrand 1) en de Gnephoekpolder. 

Brief van de provincie Zuid Holland 
De provincie Zuid Holland heeft op 31 maart 2020 een brief aan het College van Burgemeester en 
Wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd.
In deze brief wordt eerst gemeld dat er de afgelopen jaren met succes is gewerkt aan de binnenstedelijke 
verdichting van de stad Alphen. Men heeft uit de media moeten vernemen dat er onderzoeken in 
voorbereiding zijn met betrekking tot de uitbreidingslocatie Noordrand 1 (Vierambachtspolder) en de 
Gnephoekpolder en dat de provincie als rigide wordt bestempeld. Er zijn begin dit jaar gesprekken tussen 
de gedeputeerde en de betreffende wethouders geweest. Dat heeft niet tot een gezamenlijk beeld geleid. 
De gemeente heeft verzuimd te melden dat de provincie een samenwerking wil aangaan als het gaat om 
het realiseren van meer binnenstedelijke locaties. 

Voldoende binnenstedelijke locaties 
De provincie is van oordeel dat er voor Alphen stad tot 2030 voldoende binnenstedelijke mogelijkheden 
zijn, waaronder Rijnhaven-Oost en ongeveer 20 nieuwe binnenstedelijke locaties die afgelopen zomer 
zijn gevonden.  

Nieuwe woningbehoeftecijfers   
Eind 2021/begin 2022 verschijnen de nieuwe woningbehoefte cijfers. De provincie geeft aan om dan 
samen met de gemeente de behoefte aan nieuwe locaties opnieuw te bezien. 

Uitplaatsen overlastgevende bedrijven 
Aan het slot van haar brief doet de provincie de toezegging tot mogelijke financiële ondersteuning bij  het 
uitplaatsen van overlastgevende bedrijven in Rijnhaven-Oost. 

Bedrijventerrein Heimanswetering 
Onze vereniging heeft zich aangesloten bij de actie van een groot aantal bewonersgroepen die met succes 
hebben gestreden tegen de eventuele vestiging van een chemische verwerkingsfabriek op het 
industrieterrein van Bos Beton.  
Hun volgende stap is om via de provincie en de gemeente het bedrijventerrein te bestemmen voor 
woningbouw. Hierbij zal de uitplaatsing van metaalverwerkingsbedrijf Van Schip een voorwaarde zijn. 
Uiteraard ondersteunen wij deze actie ook.  

Algemene ledenvergadering 
In verband met het Coronavirus pandemie kan de voor het voorjaar geplande algemene ledenvergadering 
geen doorgang vinden. Zodra meer duidelijkheid is over de voorwaarden waaronder bijeenkomsten weer 
gehouden kunnen worden zullen wij u over de nieuwe datum informeren. Tot die tijd zullen wij u zo goed 
mogelijk informeren via onze nieuwsbrieven en de website. 
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