
  

  

Winst voor 'groen' bij gemeenteraadsverkiezingen 
   
Volgens de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 
Alphen aan den Rijn is GroenLinks de tweede partij geworden. De partij, 
die eerder dit jaar uit de coalitie met Nieuw-Elan en CDA stapte vanwege 
woningbouw in de Gnephoek, won één zetel en ging van vijf naar zes. 
Onverbloemd voorstander van woningbouw in die polder, Nieuw-Elan, 
verloor er juist twee en kwam op acht. Mede-voorstander het CDA verloor 
één zetel en kwam op vijf. Omdat ook de VVD, een andere voorstander 
van grootschalige bebouwing van de Gnephoek, een zetel verloor en op 
vijf kwam, lijkt GroenLinks de tweede partij van Alphen aan den Rijn te 
worden. 
 

Ook D'66 won een zetel en ging van drie naar vier. Deze partij heeft naar eigen 

zeggen het klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn 

benieuwd ... 

 

RijnGouweLokaal boekte eveneens een zetel winst en ging van één naar twee. 

Deze partij is in de afgelopen raadsperiode omgegaan en wil inmiddels wél 

bouwen in de Gnephoek en Noordrand, maar alleen als er sprake is van 

minstens 50% sociale woningbouw, 20% middenhuur en 10% 



starterskoopwoningen. En alleen voor Alphenaren. 

 

De SP, die eerst liever niet, maar uiteindelijk nu toch tot 2.000 woningen in de 

Gnephoek wil bouwen blijft op twee zetels staan. 

 

Beter Alphen, dat net als GroenLinks onvoorwaardelijk stelling nam tegen 

woningbouw in de Gnephoek, behield de ene zetel in de raad. 

 

Alle partijen die aan de verkiezingen in Alphen hebben meegedaan hebben 

minimaal een zetel bemachtigd. Ook nieuwkomer FvD. Daarmee is het politieke 

landschap nog meer versplinterd. 

 

De volledige, voorlopige uitslag luidt: 

 

Nieuw Elan: 8, verliest 2 

GroenLinks: 6, wint 1 

CDA: 5, verliest 1 

VVD: 5, verliest 1 

D'66: 4, wint 1 

PvdA: 2 = blijft gelijk 

ChristenUnie = 2, blijft gelijk 

RijnGouweLokaal: 2, wint 1 

SGP: 1, blijft gelijk 

Beter Alphen: 1, blijft gelijk 

FvD: 1, wint 1 

 

Hoe nu verder? 

 

Maandag volgt naar verwachting de definitieve uitslag. Daarna is er 

lijsttrekkersoverleg over de aanstelling van een informateur. Deze zal 



 

inventariseren welk college haalbaar is en welke onderwerpen een breekpunt 

zijn in de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. De daarna volgende 

formatie zal spannend worden, met zo'n verschil van mening tussen de twee 

grootste partijen over bebouwing van de groene polders. 

 

Wij blijven het volgen en u op de hoogte houden. 

 

Wij bedanken u voor uw hulp en steun en indien van toepassing: 

 

Hartelijk dank voor uw groene stem! 
 

Ruud Hanou 

Nathalie Klaassen 

Jan Hogeveen 

 

Maakhethartniethard.nl 

   

 
 
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 
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Bezoek de website 
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