
  

   

 

                                                                      

 

Woningbouw prima, maar houd de polders groen voor een 

leefbaar klimaat    

                     

 

Nieuw verkiezingsfilmpje 

 

 

https://maakhethartniethard.nl/algemeen/tweede-verkiezingsfilmpje/


Vandaag zijn al sommige stembureaus open voor de 

gemeenteraadsverkiezingen die officieel op 16 maart plaatsvinden. In de 

aanloop naar deze verkiezingen was helaas te zien dat veel politici bereid zijn 

om de groene ruimte op te offeren voor woningbouw. Die groene polders, zoals 

de Gnephoek en de Noordrand zijn echter essentieel om CO2 uit de lucht te 

halen. En zo de opwarming van de aarde door het broeikaseffect tegen te 

gaan. Onze generatie heeft de morele plicht om het klimaat in bedwang 

houden. De recente stormen hebben alvast een voorproefje gegeven. En de 

overstromingen in Valkenburg e.o. van vorig jaar zijn we hopelijk ook nog niet 

vergeten. 

 

Om kiezers op te roepen om 'groen' te stemmen heeft Vereniging Maak Het 

Hart Niet Hart een tweede verkiezingsfilmpje gemaakt. Motto van deze video is: 

Woningbouw is prima, maar wees creatiever met de beschikbare ruimte en 

houd de groene ruimte groen voor een leefbare toekomst. 

 

Vorig verkiezingsfilmpje 

 

Ook het vorig verkiezingsfilmpje is nog te bekijken op de website van Maak Het 

Hard.. 

 

Huis-aan-huis-actie aan de randen van de polders 

 

https://maakhethartniethard.nl/algemeen/mhhnh-lanceert-nieuw-bestuur-en-nieuwe-video/


 

Afgelopen week hebben wij aan de randen van wijken die aan de groene 

polders van Alphen aan den Rijn (incl. Koudekerk en Woubrugge) grenzen bij 

500 woningen een ansichtkaart in de bus gedaan, met een oproep om vooral 

'groen' te stemmen. Hartelijk dank aan de leden die hebben geholpen bij de 

verspreiding. 

 

Vacature voor een secretaris 

Vindt u dat wij voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen moeten 

zorgen dat er een leefbare omgeving overblijft? En heeft u enkele uren per 

maand om onze vereniging te helpen dit standpunt krachtig naar voren te 

brengen? Dan bent u vast een goede secretaris voor onze vereniging. Neem 

contact op met Ruud Hanou (info@maakhethartniethard.nl) of Nathalie Klaassen 

voor meer info of om u aan te melden. 

 

Groene kieswijzer 2022 

Check voor een globale indruk van de standpunten van de diverse partijen over 

http://maakhethartniethard.nl/wp-content/uploads/2022/03/Voor_en_achterzijde_ansichtkaart_nwsbrf.pdf
mailto:info@maakhethartniethard.nl


 

bebouwing van de groene polders de kieswijzer op onze website. Voor meer 

volledige informatie raden wij u aan de verkiezingsprogramma's te lezen op de 

websites van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 

2022. 

 

Stem groen! 

 

Ruud Hanou 

Nathalie Klaassen 

Jan Hogeveen 

   

 

 

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  
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