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GROENE OMGEVING NU ECHT IN GEVAAR

Ontwikkelingen rond de plannen voor de bouw in de Noordrand I.

  
Webinars op 15 en 22 maart 2021                                          
Als vervolg op het webinar van 15 februari 2021 zijn op 15 en 22 maart 2021 2
nieuwe webinars gehouden waarin dieper is ingegaan op de gestelde vragen
over zowel de mobiliteit als de diverse andere onderwerpen. De gemeente
heeft aangekondigd om op de website https://landschap-stad.nl nadere
informatie over de gestelde vragen en gegeven antwoorden te vermelden.
Gebleken is dat hieraan nog geen uitvoering is gegeven.
Inbreng van MHHNH in het participatieproces
Wij hebben in de afgelopen 2 maanden driemaal een digitale meeting gehad
met het projectteam Masterplan Noordrand I. Hierin is door het projectteam een
verduidelijking van het plan gegeven. Ook is er desgevraagd
achtergrondinformatie verstrekt.
Wij hebben ook navraag gedaan naar de noodzakelijke woningbehoeftecijfers
omdat wij van oordeel zijn dat er binnen de stadsgrenzen nog voldoende
mogelijkheden zijn om te bouwen. De cijfers van de gemeente en die van de
provincie lopen sterk uiteen.
De provincie heeft aangekondigd in het 2de kwartaal van dit jaar de actuele
woningbehoeftecijfers te publiceren. Wij zijn benieuwd of deze aanleiding
geven voor de provincie goedkeuring te geven aan de woningbouw in de
Noordrand I.
Met het projectteam is afgesproken dat wij onze mening over het nut en de
noodzaak over het bouwen in de Noordrand I voor de beoordeling van het
Masterplan even zullen parkeren en straks bij de behandeling van het
Masterplan door de gemeenteraad aan de orde zullen brengen.
In onze notitie “Aandachtspunten Masterplan Noordrand I” hebben wij door
middel van 10 onderwerpen diverse aanbevelingen gedaan. De punten zijn:
1. Situering van de woningen
2. Behoud van de noodzakelijke zichtlijnen
3. De verbinding van de andere delen van de Vierambachtspolder
4. De recreatieve functie
5. De rand bij de Woubrugseweg
6. Geen zonneweides
7. De mobiliteit vraagt extra aandacht
8. Garantie juiste uitvoering

9. Wat is de impact van de mogelijke woningbouw in de Gnephoekpolder?
10. Vervolg participatieproces
Voortgang besluitvormingsproces
De verwachting is dat het Masterplan Noordrand I begin juni 2021 besproken
wordt in de raadscommissievergadering. Wij zullen dan van ons inspraakrecht
gebruik gaan maken.

Uw expertise en hulp kunnen wij goed gebruiken
De uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde onderzoeken dienen
continu zeer kritische beoordeeld te worden door de burgers van Alphen. 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 gelden. U kunt dit 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 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 te laat hangen van externe factoren zoals de
toenemende druk van de grote gemeenten op het Groene Hart als
overlooplocatie te misbruiken. Het tegendeel moet het geval zijn.
  

MHHNH op facebook

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

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

Bezoek de website

Copyright © 2021 Peter A.H. Martens, All rights reserved.
U heeft zich in het verleden aangemeld voor de nieuwsbrief
Our mailing address is:
Peter A.H. Martens
Tjalk 18
Alphen aan den Rijn, Zh 2401NC
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

