
  

  

Een groener Alphen, maar een grijzere coalitie 
 

Ondanks dat Alphen aan den Rijn bij de gemeenteraadsverkiezingen een 

stukje naar 'groen' is opgeschoven hebben drie verliezers (Nieuw Elan, VVD en 

CDA) na een korte verkenning besloten om samen met D'66 de 

coalitieonderhandelingen in te gaan. De tweede partij, GroenLinks, is vanwege 

het standpunt over (niet) bouwen in de Gnephoek helaas buitenspel gezet. 

 

Provincie houdt voet bij stuk 

 

Goed nieuws kwam wel van de provincie. Gedeputeerde Anne Koning liet via 

een brief weten nog steeds mordicus tegen bebouwing van de Gnephoek te 

zijn. Los van de overweging om niet zo maar natuur op te geven voor 

bebouwing acht zij de ondergrond ('slappe veengrond') ongeschikt om op te 

bouwen. Water en bodem moeten volgens haar leidend zijn bij verstedelijking. 

Ook verwacht zij problemen met het extra verkeer dat een grote nieuwe 

woonwijk oplevert. Geld om die problemen op te lossen heeft de provincie niet 

(en het Rijk ook niet). Bovendien denkt zij dat het ontwikkelen van de 

Gnephoek te veel tijd gaat kosten en voor de kortere termijn naar andere 

oplossingen gezocht moet worden. Sowieso gaat zij uit van een lagere 

woningbehoefte dan de meerderheid van de Alphense politici en die kan 



volgens Koning prima binnenstedelijk ingevuld worden. Zij verwacht dat de 

woningbehoefte na 2030 zelfs gaat dalen. 

 

Minister hakt in december de knoop door  
 

De lokale afdelingen van CDA en VVD hadden ruim een jaar geleden al de hulp 

van 'hun' Tweede Kamer-fracties ingeroepen. Met als resultaat dat in maart 

2021 een motie werd aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin werd de 

verantwoordelijk minister opgedragen om in gesprek te gaan met de provincie 

en gemeente en te beoordelen of de Rijksoverheid de provincie Zuid-Holland 

moest overrulen bij de kwestie 'Gnephoek'. 

Op maandag 9 mei kwamen als resultaat daarvan CDA-minister De Jonge (nu 

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) én provinciebestuurder Anne 

Koning voor een werkbezoek naar Alphen. Daarbij luisterde De Jonge naar de 

argumenten van zowel de provincie als de gemeente (bij monde van wethouder 

Van As). 

Zowel de provincie als de gemeente hadden volgens De Jonge 'valide 

standpunten'. Hij gaf aan dat de partijen nu samen verder in gesprek moeten 

gaan om het over de feiten (!) eens te worden ... Dat moet voor de zomer 

geregeld zijn. In december wil de bewindsman dan de knoop doorhakken. En 

dan ook een beslissing nemen over bebouwing van de Noordrand. 

 

Gebruik de flitspeiling, laat uw stem horen! 
 

Recent gaf diezelfde Gedeputeerde Anne Koning in de media nog eens aan dat 

gemeenten veel creatiever moeten kijken naar mogelijkheden voor 

binnenstedelijk bouwen. Niet geheel toevallig roept de gemeente Alphen aan 

den Rijn nu de hulp in van haar inwoners. Via een enquête kunnen zij 

meedenken over een oplossing voor 'het nijpende tekort aan woningen'. De 

gemeente onderzoekt waar en wat voor woningen binnen de bestaande 



bebouwing nog extra gebouwd kunnen worden. En men is benieuwd naar uw 

ideeën. Het lijkt een beetje vragen naar de bekende weg (vrij vertaald: of 

bewoners wel of geen torenhoge flats in de eigen achtertuin willen). De 

conclusie dat er vanwege te weinig binnenstedelijke mogelijkheden wel 

daarbuiten, in de groene polders gebouwd moet worden lijkt met de 

suggestieve vraagstelling bijna onvermijdelijk. 

Toch raden wij u aan deze flitspeiling in te vullen en dat snel te doen. Het 

opmerkingenveld aan het einde leent zich voor een toelichting waarin u uw 

mening over het beleid en deze enquête kwijt kunt. Bijvoorbeeld dat u tegen 

bebouwing van de groene polders bent. En dat u oproept tot meer creativiteit bij 

binnenstedelijk bouwen. Bijvoorbeeld: trapsgewijze opbouw van hoogbouw die 

minder negatief wordt ervaren, etages toevoegen aan bestaande gebouwen, 

ondergronds parkeren en winkelen (en daarboven woningbouw), leegstaande 

bedrijfsgebouwen en winkels benutten, asfalt inruilen voor woonruimte en 

thuiswerken bij bedrijven stimuleren zodat bedrijfpanden gedeeld kunnen 

worden. Misschien heeft u zelf creatieve ideeën. Steun het standpunt van de 

provincie, laat uw stem horen! De enquête is in te vullen via 

https://nl.research.net/r/WoneninAlphenaandenRijn 

 

MHHNH op de radio 

 

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Studio Alphen een interview 

afgenomen met onze vereniging. In het programma 'Natuurlijk Alphen', dat 

iedere derde maandag van de maand wordt uitgezonden, was voorzitter Ruud 

Hanou aan het woord. Hij benadrukte het belang van behoud van de groene 

polders o.a. om klimaatveranderingen tegen te gaan. Het programma, dat op 

18 april werd uitgezonden, is terug te luisteren 

via https://www.studioalphen.nl/nieuws/natuurlijk-alphen-maak-het-hart-niet-

hard-en-de-groene-klaver/ 

 

https://nl.research.net/r/WoneninAlphenaandenRijn
https://www.studioalphen.nl/nieuws/natuurlijk-alphen-maak-het-hart-niet-hard-en-de-groene-klaver/
https://www.studioalphen.nl/nieuws/natuurlijk-alphen-maak-het-hart-niet-hard-en-de-groene-klaver/
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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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