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Inleiding  

 

De ChristenUnie  

De ChristenUnie is een landelijke politieke partij van christenen, betrokken bij de 

samenleving. In de gemeente Alphen aan den Rijn levert de ChristenUnie al jaren een 

wezenlijke bijdrage aan het gemeentebestuur, zowel politiek als bestuurlijk.  

De ChristenUnie is een betrouwbare partij in de politiek. De mensen van de ChristenUnie 

willen politiek bedrijven met als basis de normen en waarden zoals die uit de Bijbel tot 

ons komen. De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar te laten functioneren 

met een bestuur waarin de relaties tussen mensen centraal staan.  

 

Fundering van de ChristenUnie  

De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundige leven. De overheid is 

door God gegeven en staat in Zijn dienst. Burgers hebben de verantwoordelijkheid actief 

te zijn in de samenleving. De ChristenUnie fundeert haar politieke overtuiging op de 

Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die in verschillende 

belijdenisgeschriften wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid 

bevat.  

 

De ChristenUnie, de Bijbel en de overheid  

Vanuit de vaste uitgangspunten die de Bijbel ons leert en die door Jezus Christus zelf 

zijn samengevat in het gebod om God centraal te stellen en de naaste lief te hebben 

als onszelf, wil de ChristenUnie ook in de lokale politiek actief zijn. Wij realiseren ons 

dat de Bijbel niet altijd pasklare antwoorden biedt en dat het omzetten van wat de 

Bijbel zegt naar praktische politiek mensenwerk is. Echter, wij geloven dat waarden als 

veiligheid en gerechtigheid, vrijheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid in de 

samenleving alleen in hun volle betekenis behouden kunnen blijven, wanneer we de 

normen die God ons zelf in de Bijbel aanreikt, als uitgangspunt hanteren. Wij beseffen 

dat de maatschappij steeds gecompliceerder is geworden en dat dit proces de komende 

jaren zal doorgaan.  

De ChristenUnie Alphen aan den Rijn is zich daarvan bewust en wil meehelpen daarin 

een goede koers te bepalen. Daarbij vragen wij ruime aandacht voor de primaire taken 

van de overheid. Daaronder valt naar onze overtuiging vooral de zorg voor de zwakke 

en kansarmen, die een voldoende zorgaanbod (in hun privé situatie) nodig hebben.  

Daarnaast gaat het ook om de zorg voor een veilige samenleving, de bescherming van 

de Alphense samenleving door strikte handhaving van de openbare orde en bevorderen 

van de veiligheid en de daarmee samenhangende regelgeving.  
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Verder zijn voorzieningen nodig voor een goede ontwikkeling van de gemeente als 

samenleving. Het gemeentebestuur moet de inwoners mogelijkheden bieden hun 

maatschappelijke taken zo goed mogelijk te vervullen met, opnieuw, bijzondere aandacht 

voor de kansarmen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat de overheid niet de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, 

bedrijven, kerken, verenigingen, organisaties en instellingen moet overnemen of 

aantasten. Wel kan zij die andere maatschappelijke spelers oproepen invulling te geven 

aan hun eigen taken en het voor hen mogelijk maken die taken op te pakken.  

 

Het verkiezingsprogramma 2014 -2018 

De ChristenUnie wil de voortzetting en versterking van het beleid van de afgelopen jaren; 

maar met andere accenten. Daarbij willen wij grenzen stellen aan de verdere groei van 

Alphen aan den Rijn en een impuls geven aan de kwaliteit van de stad en dorpen en de 

directe leefomgeving van mensen.  

Investeren in de natuur, in de spaarzame groene plekken in de stad. Maar natuurlijk ook 

in het landschappelijk buitengebied en de kernen Aarlanderveen, Boskoop, Benthuizen. 

Hazerswoude –Dorp, Hazerswoude –Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam.  

De grootste aandacht gaat uit naar onze samenleving. De ChristenUnie vindt het 

belangrijk dat mensen oog hebben voor elkaar, dat we blijven nadenken over onze 

gedeelde waarden en normen, wat wel kan en wat niet kan.  

 

Speerpunten van het beleid van de ChristenUnie: 

1. Iedereen doet mee: stimuleren en faciliteren van zelfredzaamheid 

2. Huishoudboekje op orde: financieel verantwoord (vastgoed)beleid 

3. Duurzame economische ontwikkeling: gericht op werkgelegenheid en ‘groene’ groei 

4. Buurten en wijken veilig en leefbaar: respect voor elkaar en goede voorzieningen 

5. Kansen voor jeugd & gezin: Ja! voor opvoedingsondersteuning en goed onderwijs. 

Nee! tegen verslavingen en hufterig gedrag. 
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Van verzorgingsstaat naar participatiestaat! 

1.1 Inwoners hebben de regie  

Gezinnen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ze vormen de kern van onze 

samenleving. Binnen het gezin worden kinderen opgevoed en hebben partners liefde, 

respect en zorg voor elkaar. Ouders en opvoeders dragen normen en waarden over aan 

hun kinderen, geven kinderen ruimte om te leren, zich te ontwikkelen en te ontspannen. 

Ouders hebben de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden tot evenwichtige en 

zelfstandige volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De 

meeste kinderen groeien op in een gezin, in een beschermde omgeving, maar dat is niet 

vanzelfsprekend.  

Sommige mensen kiezen echter voor een andere samenlevingsvorm dan het gezin. Uit 

onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld juist alleengaanden te maken hebben met 

eenzaamheid. Maar ook binnen gezinnen kunnen scheuren ontstaan die soms zelfs 

leiden tot het uit elkaar gaan van de ouders. Dit heeft een grote impact op de kinderen. 

Er zijn helaas kinderen die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen. Veel kinderen 

zijn (tijdelijk) afhankelijk van pleegouders.  

De overheid ondersteunt bij de opvoeding, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs. De 

overheid kan haar taak ook anders oppakken, bijvoorbeeld door adviezen te geven bij 

de opvoeding en hoe je kunt investeren in je relatie. Een voorbeeld daarvan is het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

De eerste verantwoordelijkheid voor de zorg voor elkaar en de opvoeding van de 

kinderen ligt binnen het gezin. Je verantwoordelijk voelen voor het welzijn van jezelf en 

anderen is belangrijk voor de maatschappij waarin je leeft. In onze zorg voor de 

samenleving heeft de jeugd een prominente plaats. Jongeren verdienen voldoende hulp 

en ondersteuning in hun ontwikkeling. Daarvoor is ruimte nodig, afstemming van het 

hulpaanbod, verbreding van de opleidingsmogelijkheden en het creëren van kansrijke 

situaties op de arbeidsmarkt.  

Het is aan een ieder om hierin zelf het voortouw te nemen en zelf allerlei voorzieningen 

te treffen. Op deze manier kan worden gebouwd aan een sterke en dienstbare 

samenleving waarin mensen samen ruimte krijgen zich te ontplooien. Een maatschappij 

met sociale verbanden die vitaal genoeg zijn. Met ontwikkelingskansen voor onze 

jongeren en met voldoende voorzieningen voor ontplooiing en ontspanning.  

De rol van de gemeente in dit opzicht is om gezinnen waar het wat minder goed gaat, 

extra aandacht en hulp te geven. Het is de taak van de gemeente om initiatieven vanaf 

de ‘basis’ te stimuleren.  

Het doel is uiteindelijk om de eigen kracht van gezinnen te versterken. De gemeente 

werk mee aan het scheppen van gezinsvriendelijke randvoorwaarden.  
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Dit kan ook betekenen dat de gemeente gezinnen steunt bij de gevolgen van een 

scheiding, bij het zoeken naar een juiste combinatie tussen gezin en werk en 

preventiemaatregelen neemt voor armoede en sociale uitsluiting.  

De transactie van het totale jeugdbeleid naar de gemeenten zal per 1 januari 2015 

plaatsvinden. Zorgelijk is dat de voorbereiding vanuit de rijksoverheid zo traag verloopt. 

Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke budgetten aan de gemeenten beschikbaar 

worden gesteld. 

 

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

De kracht van het gezin  

Dat een gezin een belangrijk fundament in onze samenleving is, moet tot uitdrukking 

komen in alle programma’s van het gemeentelijk beleid. De overheid dient bij te 

dragen aan de versterking van de eigen kracht van het gezin en dient goede 

randvoorwaarden te scheppen waarbinnen partners de zorg hebben voor elkaar en 

hun kinderen. Speciale aandacht willen wij geven aan die gezinnen die onder druk 

staan en waarin deze zorg voor elkaar niet meer zo vanzelfsprekend is. Juist deze 

gezinnen mogen rekenen op de ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld binnen 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  

Integraal jeugdbeleid  

In de voorgaande twee raadsperioden is een integraal jeugdbeleid tot stand 

gebracht. Dat was nodig, want meer dan 30% van de Alphense bevolking is tussen 

de 0 en 23 jaar. Veel kinderen geven aan te piekeren over problemen met 

betrekking tot geld, eigen identiteit, gezinssituatie, school- en studieprestaties en 

relaties. In de komende raadsperiode wordt onverkort ingezet op de uitvoering van 

het vastgestelde jeugdbeleid.  

De verantwoordelijkheid voor jongeren ligt in de eerste plaats bij hun ouders. Hieruit 

volgt dat zij in eerste instantie aan zet zijn. Zij kunnen hulp inroepen van particuliere 

instellingen. De lokale overheid stimuleert vervolgens hun initiatieven. Bij subsidiëring 

kunnen voorwaarden worden gesteld aan de toegankelijkheid, de aard van de 

activiteiten en het budgetbeheer.  

Speerpunten van beleid zijn een preventief jeugdbeleid, waarbij problemen aan de 

voorkant inzichtelijk worden gemaakt, een versterking van de jeugdhulpverlening en 

de aanpak van de problematiek van het voortijdig schoolverlaten. 

Kwalitatief goede peuter- en kinderopvang  

Kinderopvang is een belangrijke voorziening, in het bijzonder voor werkende ouders. 

De zorg voor je kind tijdelijk overdragen aan een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of 

buitenschoolse opvang is niet zomaar iets. Het vraagt om kwalitatief goede 

voorzieningen, professioneel personeel en gedegen toezicht. 
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Vroeg- en voorschoolse opvang  

Wij willen blijven investeren in de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) om bij te 

dragen aan het wegwerken van een ontwikkeling- en/of taalachterstand van een 

deel van de jonge kinderen. Het begint met de betrokkenheid van ouders. Tevens is 

een goede afstemming tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen 

hierbij belangrijk.  

De ontwikkeling van kinderen: een kwestie van samenwerken  

De opvoeding en ontwikkeling van kinderen vindt niet alleen maar binnen het gezin 

plaats. Ook onderwijsinstellingen hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. 

De rol van de gemeente is enigszins op afstand, maar de gemeente staat garant 

voor kwalitatief goed onderwijs. Samen met de onderwijsinstellingen en ouders willen 

wij bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige 

volwassenen die klaar zijn voor hun bijdrage aan de samenleving. In de visie van de 

ChristenUnie is een constructieve samenwerking met en tussen alle betrokken 

partijen onontbeerlijk. Voor scholen blijven de grenzen echter wel bepaald door hun 

grondwettelijke autonomie en de vrijheid van onderwijs.  

Onderwijsinfrastructuur  

De gemeente draagt zorg voor een zo compleet mogelijke en goed bereikbare 

onderwijsinfrastructuur, letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. Door samenwerking 

binnen primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs ontstaan er nieuwe 

kansen voor samengestelde opleidingen in Alphen aan den Rijn en voor nieuwe 

ontwikkelingen en innovatie. Omdat onderwijs in het verlengde ligt van de opvoeding 

door ouders, honoreert de gemeente royaal het grondwettelijk recht van vrijheid tot 

stichting en inrichting van onderwijsinstellingen.  

Waar ouders zelf niet tot stichting van scholen overgaan, zorgt de gemeente – 

afhankelijk van de behoefte – zelf voor kwantitatief en kwalitatief voldoende 

openbaar onderwijs, waarvoor zij, in welke publiekrechtelijke bestuursvorm dan ook, 

de eindverantwoordelijkheid houdt. De betrokkenheid van ouders bij deze openbare 

scholen wordt intussen zo veel mogelijk bevorderd. De gemeente maakt een passend 

leerlingenvervoer mogelijk, om de keuzevrijheid voor de ouders en de bereikbaarheid 

voor de leerlingen van een school te bevorderen. Daarbij worden redelijke 

afstandsgrenzen en financiële drempels gehanteerd.  

 

Onderwijshuisvesting  

De gemeente draagt zorg voor goede huisvesting van scholen. Binnen de 

gemeentelijke meerjarenbegroting is het uitgangspunt dat er via de reserve 

onderwijshuisvesting voldoende middelen zijn gereserveerd. Om goede 

onderwijshuisvesting te waarborgen, werkt de gemeente vanuit een integrale 

meerjarenhuisvestingsplanning. Daarbij wordt recht gedaan aan de identiteit van de 

scholen. Het masterplan onderwijs zal daarom verder worden gerealiseerd.  
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Onderwijs in de diverse kernen  

De gemeente zorgt, met het oog op leefbaarheid, voor een goede spreiding van 

primair onderwijs scholen in de Alphense wijken en in de kernen Aarlanderveen, 

Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den 

Rijn en Zwammerdam. Wanneer scholen (openbaar of bijzonder) onder de 

opheffingsnorm dreigen te komen, heeft voortbestaan door het vergroten van het 

voedingsgebied (bijv. door het werken met dislocaties) de voorkeur boven het 

creëren van samenwerkingsscholen.  

Opvoedingsondersteuning  

De gemeente treedt coördinerend en stimulerend op om ouders te ondersteunen in 

hun verantwoordelijkheid voor vorming, onderwijs en opvoeding van hun kinderen. 

Het uitgangspunt blijft dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding.  

Voor de ChristenUnie is hierbij leidraad dat elke burger zijn door God gegeven 

gaven en talenten mag ontwikkelen om die in te zetten voor een samenleving die 

gericht is op dienstbaarheid aan elkaar en tot eer aan God. Voor de inhoud van de 

eigen vorming is de burger zelf verantwoordelijk. Gemeentelijk beleid kan daarbij een 

stimulerende rol vervullen. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de Centra voor 

Jeugd en Gezin. Zij vormen de poort waarbij volwassenen en jongeren aan de bel 

kunnen trekken voor (opvoedings)ondersteuning.  

Als jeugdzorg nodig blijkt, wordt dat gegeven via de methodiek ‘1 gezin 1 plan’.   

Pleegzorg 

Er moet ook een goede ondersteuning worden geboden aan die volwassenen die 

pleegzorg bieden aan kinderen die in de knel zijn gekomen. Vooral voor pleegouders 

en pleegkinderen, die in de knel komen te zitten tussen de reguliere organen die 

zich met de zorg met kinderen bezig houden, heeft de gemeente een zorgende taak. 

Daarnaast zien wij graag dat de gemeente pleegzorg verder stimuleert.  

Vrijetijd- en speelvoorzieningen  

In wijken en kernen zijn voldoende speelvoorzieningen voor kinderen. Speeltuinen zijn 

hierbij goede mogelijkheden, maar ook activiteiten en ontmoetingsgelegenheden voor 

de ‘oudere’ jeugd zijn belangrijk. De gemeente moedigt wijkbewoners aan zorg te 

dragen voor realisering en onderhoud, en kiest voor ontmoetingsgelegenheden waar 

sociale controle vanuit de gemeenschap een vanzelfsprekendheid is 

Jeugdhulpverlening  

De gemeente zal een sterke regie voeren in de jeugdhulpverlening. De preventieve 

zorg in de jeugdhulpverlening krijgt uitvoerige aandacht. Deze hulp zal bereikbaar 

zijn, snel inzetbaar en desnoods af te dwingen. Verbetering van de hulpverlening 

wordt bereikt vanuit gezinscoaching en bemoeizorg. Verkokerde bureaucratie wordt 

afgebroken en de registratie verbeterd. Een punt van coördinatie en regie is 

noodzakelijk. Het CJG kan deze rol vervullen.  
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Met zo’n grote groep kinderen en jongeren in de Alphense samenleving is het ook 

belangrijk dat zij betrokken zijn bij de totstandkoming van het beleid. Hoewel deze 

betrokkenheid en participatie best moeilijk is te organiseren moeten we dit blijven 

proberen. Vooral met de middelen van deze tijd zoals internet en social media. 

Daarnaast willen wij de ‘denkers’ en de ‘doeners’ onder jongeren afzonderlijk 

stimuleren en aanspreken om hun persoonlijke bijdrage aan de samenleving te 

leveren en mee te doen in het beleidsproces.  

De inspraak van diverse groepen wordt geborgd in een participatieraad, waarvan 

inspraak en advies wordt verwacht. Jongeren moeten daarin vertegenwoordigd zijn 

om hun belangen naar voren te kunnen brengen.. 

 

Achterstandsbeleid 

De gemeente heeft een coördinerende functie in het voorkomen van 

onderwijsachterstand en tevens bij het bestrijden van de gevolgen daarvan. De 

gemeente zal in overleg en samenwerking met alle scholen en de jeugdzorg- en 

welzijnsinstellingen (vertegenwoordigd in de kerngroep jeugd) een 

onderwijsachterstandsbeleid opstellen. Daarbij kunnen voor- en naschoolse activiteiten 

voor kinderen, cursussen e.d. voor ouders, een middel zijn om hen te ondersteunen 

bij de opvoeding van hun kinderen. Eventueel in combinatie met voor- en naschoolse 

opvang voor hun kinderen (het Brede School-concept). Gebruikt als middel in het 

achterstandsbeleid krijgen deze activiteiten dan wél een verplichtend karakter en 

worden ze geregeld geëvalueerd.  

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt  

Een groot probleem bij de ontwikkeling van jongeren is het voortijdig schoolverlaten. 

Wanneer jongeren zonder een goede startkwalificatie het onderwijs verlaten, dan 

hebben zij grote moeite bij het vinden van een baan binnen de samenleving. 

Uitgangspunt voor de gemeente is, dat jongeren een adequate startkwalificatie 

moeten hebben wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. Daartoe ontwikkelt de 

gemeente (eventueel regionaal) beleid voor de handhaving van de leerplicht, tegen 

vroegtijdig schoolverlaten, en voor volwassenenonderwijs en inburgering (minimaal 

niveau 3 van de Nederlandse taal). Er wordt blijvend geïnvesteerd in de 

samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de ontwikkelingen in 

het onderwijs optimaal te laten aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt.  
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Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor jeugd en gezin?  

Gezinnen vormen de kern van de samenleving 

Gezins- en kindvriendelijke stad, wijken en kernen 

Op basis van een goede inventarisatie en analyse ontwikkelen we beleid dat gericht 

is op het ondersteunen van gezinnen.  

Omdat dit dwars door het totale gemeentelijke beleid gaat, zal in ieder hiervoor 

relevant en nog vast te stellen beleidsnota de bijdrage die het beleid levert aan het 

gezinsbeleid aangegeven worden. Met dit alles willen wij dat de gemeente Alphen 

aan den Rijn gezinsvriendelijker en kindvriendelijker wordt gemaakt.  

 

Aanpak van huiselijk geweld  

Huiselijk geweld is een probleem, dat moet worden aangepakt in goede 

samenwerking met verschillende partijen zoals politie, slachtofferhulp, 

onderwijsinstellingen, kerken, andere maatschappelijke instellingen en de directe 

omgeving (buurtsignalering). Waar nodig zullen het strafrecht en andere 

mogelijkheden worden ingezet. Vanzelfsprekend is het bijstaan van het slachtoffer 

essentieel, maar ook van de dader. 

  

Gezin, kind en scheiding  

Sommige gezinnen hebben te maken met zodanige spanningen dat dit kan leiden tot 

een scheiding van de partners. Dit uit zich bij een deel van de kinderen van 

gescheiden ouders in depressie, angst, agressie en lagere schoolprestaties. Wij willen 

dat het Centrum voor Jeugd en Gezin bijdraagt aan het voorkomen van scheidingen 

en voorlichting geeft aan ouders over de gevolgen van scheiding voor hun kinderen, 

zodat problemen op tijd herkend of wellicht worden voorkomen.  

 

Armoede en de ontwikkeling van kinderen  

Armoede heeft vaak een negatieve invloed op de ontwikkeling en gezondheid van 

kinderen. Problematische schulden en armoede leggen een grote druk op gezinnen. 

Geconstateerd wordt dat een deel van de kinderen zonder een goed, gezond, ontbijt 

naar school gaat. Wij willen blijvend aandacht schenken aan het voorkomen van 

negatieve effecten van armoede, zoals sociale uitsluiting, bij kinderen.  

 

Jongeren en onderwijs  

Optimaal onderwijs  

Wij zijn een voorstander van het realiseren van kleine schooleenheden waardoor een 

leerling voldoende aandacht en zorg krijgt en een menselijke maat voelbaar is. 

Tevens vinden wij de sociale en fysieke veiligheid in en om scholen (pesten, 

loverboys e.d.) belangrijk genoeg om daar blijvend aandacht voor te blijven vragen.  
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Uitvoering van het masterplan onderwijs  

De ChristenUnie wil blijven investeren in goede onderwijsvoorzieningen, afgestemd op 

de prognoses van het aantal leerlingen en de geïnventariseerde behoeften van de 

onderwijsinstellingen. In de begroting van de gemeente worden hiervoor, ook op 

langere termijn, voldoende middelen gereserveerd.  

 

Verbeteren startkwalificatie  

We willen blijven investeren in lokaal onderwijsbeleid om achterstanden te 

voorkomen en ontwikkelingskansen bij kinderen te vergroten. Jongeren krijgen een 

betere basis voor de arbeidsmarkt door het wegnemen van onderwijsachterstand. 

Ook moet de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven 

worden verbeterd. Wij willen het bedrijfsleven meer betrekken bij het onderwijs. 

 

Uitval op scholen  

Wij willen een goede coördinatie voor leerlingen die op reguliere scholen niet te 

handhaven zijn of die om andere redenen voortijdig de school dreigen te verlaten. 

Te denken valt aan time-out projecten en het uitvoeren van mentorprojecten. 

 

De positie van meisjes  

We constateren dat er mogelijk meer behoefte is aan beleid en voorzieningen voor 

(jonge) meisjes. Daar blijven we ons voor inzetten. Meisjes hebben vaak hun eigen 

vragen die zij soms onvoldoende kwijt kunnen. Hun bijdrage aan de samenleving en 

emancipatie kan en moet meer aandacht krijgen.  

Het is noodzakelijk om aan meisjes goede voorlichting te geven over de gevaren 

van loverboys en andere vormen van seksuele uitbuiting. Een specifieke doelgroep in 

dit kader betreft allochtone meisjes.  

 

Zwemonderwijs: bevorderen van zwemvaardigheid en veiligheid 

Met de realisatie van het nieuwe zwembad AquaRijn in Alphen-Noord en de 

uitbreiding van het zwemwater zouden wij graag zien dat er meer gebruik wordt 

gemaakt van de mogelijkheid tot zwemonderwijs. Zwemmen is een van de gezondste 

sporten en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in ons 

waterrijke land. Ons uitgangspunt is en blijft dat minimaal 95% van de jongeren die 

op het moment dat het primair onderwijs verlaten wordt, zwemvaardigheden heeft.  

 

Jongeren en de samenleving  

Wij zien de belangen van de jongeren graag ingebracht in de op te richten 

participatie- en adviesraad. De gemeente dient actief op zoek te gaan naar een 

goede vertegenwoordiging van jongeren. 



 

 
 

12 

Wegwijs in de gemeentepolitiek en de samenleving  

Door gerichte programma’s willen we het inzicht en belangstelling van jongeren over 

de werking van de gemeentepolitiek en de lokale samenleving bevorderen.  

Onze raadsleden, maar ook die van diverse andere politieke partijen stellen zich 

beschikbaar om hierover ook hun bijdrage aan lesprogramma’s te leveren.  

 

Een betere informatieverstrekking voor jongeren  

Wij verbeteren de informatieverstrekking aan jongeren vanuit de gemeente, onder 

andere door op internet door middel van aparte sites informatie aan te bieden.  

 

De betrokkenheid van jongeren bij het beleid  

Naast een jongerenraad, die een afspiegeling moet zijn van de samenleving, willen 

wij vooral proberen om op ad hoc basis jongeren te betrekken bij het beleid. Het 

gaat dan om het benaderen van specifieke doelgroepen.  

 

Maatschappelijke stages: waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling; waardevol voor 

de samenleving!  

Voor een succesvolle invulling van een maatschappelijke stage is het nodig dat er 

goede verbindingen gelegd kunnen worden tussen scholen, leerlingen en 

maatschappelijke instellingen. Dit blijft van belang ook als het verplichtende karakter 

van de stage zou verdwijnen. 

 

Vrijetijdsbesteding: bijstelling van het speelruimteplan  

In deze raadsperiode zal opnieuw worden bekeken of de bestaande voorzieningen 

voor kinderen en jongeren nog steeds zijn afgestemd op de vraag vanuit de wijken. 

Waar nodig zal dit leiden tot een bijstelling van het speelruimteplan binnen het 

kader van het wijk- en kernenbeleid.  

(Gezondheids)zorg voor jongeren: stimuleren van gezond gedrag  

Het percentage jonge rokers in Alphen aan den Rijn is nog te hoog. Ook het 

gebruik van cannabis en alcohol neemt toe en is schadelijk voor de ontwikkeling van 

jongeren. Preventie en handhaving treden samen op om overmatig alcoholgebruik te 

voorkomen.  

Daarnaast is er sprake van veel overgewicht bij sommige jongeren. Er zal in nauwe 

samenwerking met onderwijsinstellingen, sportclubs en andere maatschappelijke 

instellingen gewerkt worden aan een campagne ter bevordering van gezond gedrag.  

Jeugdhulpverlening  

De gemeente voert een krachtige regie in de lokale jeugdhulpverlening, met 

uitgebreide aandacht voor preventie en uitstroom. 
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1.2 Iedereen doet mee 

 

Onder andere door een toenemende vergrijzing en de behoefte om meer samenhang 

in onze samenleving te realiseren neemt de vraag naar zorg en welzijn toe. In het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn dit in de afgelopen 

jaren belangrijke taken van de gemeente geworden. Personen met een (tijdelijke) 

zorgvraag zijn in hoge mate afhankelijk van deze zorg en zijn in deze zin dan ook 

kwetsbaar. Vaak staat ook hun participatie in de samenleving onder druk. In het 

kader van de Wmo worden mensen ook steeds meer aangesproken op hun eigen 

verantwoordelijkheid en spelen bezuinigingen op de zorg in toenemende mate.  

Samen leven doen we met elkaar. Dit betekent voor de ChristenUnie dat mensen 

respect voor elkaar hebben, naar elkaar omzien en zorg hebben voor elkaar.  

In het kader van de Wmo heeft de gemeente een aantal belangrijke taken binnen 

haar verantwoordelijkheid. Voor de ChristenUnie ligt de basis voor gezonde 

menselijke verhoudingen in de liefde tot God en de naaste. Mensen moeten zich 

verantwoordelijk voelen voor het welzijn en de gezondheid van zichzelf en anderen. 

De steeds meer terugtredende landelijke overheid is daar niet mee in strijd. Immers, 

veel aspecten van welzijn, gezondheid en zorg worden nu juist overgelaten aan de 

verantwoordelijkheid van individuele burgers.  

Voorwaardenscheppend, stimulerend en waar nodig ondersteunend burgers helpen bij 

het invullen van hun verantwoordelijkheid in zorg en welzijn – dat is een taak van 

de lokale overheid. In het bijzonder moet de gemeente daarbij letten op de positie 

van mensen die deze eigen verantwoordelijkheid het moeilijkst zelf kunnen dragen. 

Juist díe inwoners dienen zorg op maat te kunnen krijgen. Anders zouden juist zij in 

een sociaal isolement raken en een beperkte toegang hebben tot het 

maatschappelijk leven. De ChristenUnie wil dat voorkomen.  

 

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Wij willen bijdragen aan een goede sociale samenhang en leefbaarheid in de stad, 

in de wijk, maar vooral op straatniveau. Waar buren elkaar kennen en als het nodig 

is, omzien naar elkaar. Waar de leefomgeving schoon en veilig is. Waar voldoende 

voorzieningen beschikbaar zijn waarvan de inwoners van Alphen aan den Rijn gebruik 

kunnen maken. Kortom, inwoners wonen en recreëren naar volle tevredenheid in alle 

kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Als mensen een (zorg)vraag hebben, willen wij dat er snel duidelijke informatie 

beschikbaar is. Niet alleen op het stadskantoor, maar bijvoorbeeld ook op internet, 

in wijkcentra en bij maatschappelijke instellingen, eerstelijnszorg en kerken. Niet 

alleen het verstrekken van informatie is hierbij het doel. Ook advisering, en waar 

nodig ondersteuning, kan hierbij aan de orde zijn.  
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Er is een toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers. Ouderen zijn vaak de 

belangrijkste vrijwilligers in onze samenleving. De ChristenUnie vindt het belangrijk 

dat de mantelzorgers en vrijwilligers goed worden ondersteund bij hun belangrijke 

bijdrage in de samenleving. Belangenorganisaties van mantelzorgers en vrijwilligers 

moeten kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Veel mensen die mantelzorg 

geven zijn zich niet bewust dat zij feitelijk mantelzorger zijn. De druk op 

mantelzorgers is echter groot. Een betere bekendheid van de mogelijkheden tot 

ondersteuning van mantelzorgers is daarom noodzakelijk. Wij zetten ons daarvoor in. 

Mensen met een beperking die aanspraak doen op de zorg in het kader van de 

Wmo moeten weten dat ze mogen rekenen op goede en betrouwbare zorg. Wij 

willen beleid dat is gericht op continuïteit in de zorg.  

Niet telkens iemand anders aan je bed of als hulp in de huishouding. Ook goede 

hulpmiddelen zijn daarbij belangrijk.  

Er moeten goede voorzieningen zijn in Alphen aan den Rijn of binnen de directe 

regio als het gaat voor de maatschappelijke opvang en (geestelijke) gezondheidszorg. 

Dat houden wij in de gaten. 

Binnen het principe van financiële ondersteuning naar draagkracht komen de 

financiële middelen van de gemeente volgens de ChristenUnie vooral beschikbaar 

voor burgers met een relatief lage financiële draagkracht.  

Naastenliefde is in onze samenleving geen vanzelfsprekendheid, maar voor de 

ChristenUnie een norm. Ondersteuning en facilitering van bestaande netwerken 

(cliëntenplatforms, ouderen- en gehandicaptenorganisaties, zelforganisaties, 

vrijwilligersorganisaties) is daarom noodzakelijk. Ook de kerken – netwerken die hun 

waarde bewezen hebben – worden in onze optiek vaker gesprekspartner van de 

lokale overheid.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor maatschappelijke 

ondersteuning en zorg? 

Brede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning  

De resultaten van het Wmo-beleid dienen op alle prestatievelden regelmatig te 

worden geëvalueerd. Waar nodig wordt het beleid aangepast aan veranderende 

verwachtingen en ontwikkelingen. De cliënten en de Wmo-adviesraad worden bij deze 

evaluatie nadrukkelijk betrokken.  
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Vertrouwde hulp in het huishouden  

De ChristenUnie maakt zich sterk voor de gekwalificeerde hulp in het huishouden. Er 

moet bovendien zoveel mogelijk naar gestreefd worden dat mensen die hiervan 

gebruik maken kunnen rekenen op vaste krachten. Vervanging tijdens ziekte moet 

goed geregeld worden. 

 

Preventie: voorkomen is beter dan genezen  

Gezond gedrag kun je stimuleren, en het is mogelijk daardoor welvaartsziekten te 

voorkomen. De ChristenUnie gelooft niet in een doemscenario, maar wil zich in dit 

verband vooral richten op het geven van voorlichting aan jongeren en specifieke 

risicogroepen. Want investeren in het voorkomen van problemen (met name buiten 

de reguliere gezondheidszorg) levert de meeste gezondheidswinst op!  

 

Samenwerking in de zorgketen  

De ChristenUnie vindt dat de gemeente moet blijven werken aan een verdere 

verbetering van de samenwerking tussen partijen binnen de zorgketen zoals 

zorgaanbieders, verzekeraars en andere overheden.  

Het gaat juist mis op die momenten dat samenwerking hard nodig is. Dat is 

schrijnend, vooral omdat het niet nodig is.  

 

Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers  

De ChristenUnie zet zich in voor een programma dat gericht is op het stimuleren 

van praktische bijdragen van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij vormen met elkaar de 

olie in de maatschappelijke motor en zijn kostbaar. Ondersteuning, vervanging en 

waardering van vrijwilligers en mantelzorgers moet een vast onderdeel uitmaken van 

het beleid van de gemeente. 

 

Stimuleren van vrijwilligerswerk en het binden van vrijwilligers  

Wij willen vrijwilligerswerk voor verenigingen stimuleren door ondersteuning van 

creatieve ideeën om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken, zodat vrijwilligers zich 

aan een vereniging willen verbinden. 

 

Woon/zorgservice zones  

Zorg moet dicht bij de mensen worden aangeboden, zeker als zij zich slecht kunnen 

verplaatsen. Daarom is de uitbreiding van het aantal woon-/zorgservicezones 

belangrijk. In deze zones moeten faciliteiten van wonen, zorg, welzijn bij elkaar 

komen. We zetten ons in om deze uitbreiding te realiseren. 

 

Palliatieve zorg (stervensbegeleiding)  

Wij willen graag de capaciteit van de bestaande hospice handhaven en indien nodig 

uitbreiden om te voorzien in de toenemende vraag. De waardering vanuit de 

samenleving voor de hospice mag tot uitdrukking komen in een structurele subsidie 

voor de hospice.  
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Geestelijke gezondheidszorg  

Ook de geestelijke gezondheidszorg aan inwoners vraagt steeds meer aandacht. 

Steeds vaker verkeren mensen in een isolement, waardoor zij verkommeren en 

verloederen. Vaak veroorzaken ze dan juist overlast in hun directe leefomgeving. De 

ChristenUnie wil dat de gemeente daarom voor deze groep mensen, waar mogelijk 

via de methodiek ‘1 gezin, 1 plan’, zorg op maat organiseert, om ze terug te leiden 

naar een zelfstandige plaats in de samenleving. Daarbij denken we aan de 

reclassering. Maar ook andere maatschappelijke instellingen, zoals kerken, 

vrijwilligersorganisaties en individuele inwoners dienen hierin hun verantwoordelijkheid 

nemen.  

 

Drempels tegen verslavingen  

Om verslavingen te voorkomen, worden er drempels opgeworpen bijvoorbeeld door 

het vergunningenbeleid en via bestemmingsplannen. Tevens worden drempels 

weggenomen om hulp aan verslaafden te geven (zorg en ondersteuning).  

 

 

Sociale kaart  

Er dient een (digitale) sociale kaart beschikbaar te zijn, zodat de inwoners van 

Alphen aan den Rijn goed bekend kunnen raken met het zorg- en welzijnsaanbod in 

de stad en in hun directe nabijheid.  

Participe is verantwoordelijk voor de uitvoering van een belangrijk deel van de Wmo. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de vinger aan de pols wordt gehouden en 

goede afspraken worden gemaakt. Het college is verantwoordelijk voor een goede 

tussentijdse evaluatie en zo nodig bijsturing. Het Wmo-beleid moet erop gericht zijn 

om mensen op basis van hun kwaliteiten zoveel mogelijk zelfstandig te laten 

functioneren in de samenleving (zelfredzaamheid). 

 

Voedselbank  

Het is triest dat er zo iets als een Voedselbank, ook in Alphen aan den Rijn, nodig 

is. Het beleid en de voorzieningen van de gemeente zouden er juist op gericht 

moeten zijn om te voorkomen dat mensen gebruik maken van een voedselbank. Wij 

zijn er een voorstander van wanneer gemeente en voedselbank samen optrekken om 

te bezien op welke wijze voorzien kan worden in de nood van mensen.  

 

Ziekenhuis  

In goed overleg met de verantwoordelijke instanties willen wij blijven aandringen op 

een zo goed mogelijk geëquipeerd ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. De gemeente 

zal hierin echter niet zelf investeren.  
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Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor senioren en 

ouderen in de samenleving? 

Ouder worden, een nieuwe levensfase  

Het percentage ouderen in onze samenleving neemt verder toe. In deze levensfase 

komen nieuwe vraagstukken naar voren, bijvoorbeeld op het gebied van wonen (zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen maar ook de beschikbaarheid van 

voldoende andere woon/zorgcomplexen) en (gezondheids)zorg. Het ouderenbeleid 

dat een aantal jaren terug is ontwikkeld moet blijvend worden geëvalueerd. 

Voortdurend moeten we ons blijven richten op de meest passende manier waarop 

wij ouderen kunnen ondersteunen in deze levensfase.  

Vaak zijn ouderen heel actief als mantelzorger of vrijwilliger. We hebben daarom ook 

aandacht voor de belangrijke bijdrage die zij aan de samenleving kunnen leveren.  

 

Instellen van een adviesorgaan  

Juist door de specifieke wensen van senioren en ouderen, maar ook omdat zij een 

waardevolle bijdrage leveren aan de Alphense samenleving, zijn wij een voorstander 

van het instellen van een adviesorgaan voor ouderen.  

De OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) en andere belangenorganisaties 

(zoals de Senioren Advies Raad) van ouderen dragen al in belangrijke mate bij aan 

de beleidsvorming. Een goede inbedding hiervan zou op zijn plaats zijn.  

 

Vervoer voor ouderen  

Door de toenemende vergrijzing is er behoefte aan een ander type (openbaar) 

vervoer. Een goed openbaar vervoer vergroot de mobiliteit voor ouderen. Omdat dit 

de participatie vergroot zou het goed zijn om informatie over het openbaar vervoer 

beschikbaar te hebben bij het Wmo-loket.  

Maar ook de andere vormen van vervoer zoals het CVV (de Hopper) moeten in 

stand blijven en betrouwbaar functioneren. 

 

Sport voor ouderen  

In beweging blijven is belangrijk om de gezondheid van ouderen te bevorderen. 

Bestaande sportvoorzieningen zijn hierin nog vaak onvoldoende toegerust. Wij willen 

onderzoeken wat de behoeften onder ouderen zijn en bekijken in dit kader vooral 

de mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal sporten dat in groepsverband 

plaatsvinden zodat er aandacht is voor ontmoeting, sport en recreatie.  

 

Adviseurs voor ouderen  

Wij willen dat iedere oudere op zijn/haar 70ste verjaardag wordt uitgenodigd om 

een gesprek aan te gaan met een ouderenadviseur over de gevolgen van het ouder 

worden. In Rijnwoude zijn daarmee al goede ervaringen opgedaan.  
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Allochtone ouderen  

Er zullen extra aandacht en middelen beschikbaar moeten zijn om de positie van 

allochtone ouderen in de Alphense samenleving te verbeteren.  

 

(Financiële) ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking  

Er moet actie worden ondernomen om te voorkomen dat er geen of onvoldoende 

gebruik wordt gemaakt van financiële regelingen voor ouderen of mensen met een 

beperking.  

 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor maatschappelijke 

opvang? 

Zorg voor dak- en thuislozen  

Speciale aandacht verdienen de dak- en thuislozen. De ChristenUnie wil particuliere 

organisaties aanmoedigen om zich voor deze mensen in te zetten door middel van 

opvang, maaltijden, psychische en financiële begeleiding e.d.  

De gemeente stimuleert multidisciplinair overleg over deze groep (met hulpverleners, 

woningcorporaties, sociale dienst, GGD e.d.).  

 

Nood- en 24-uurs-crisisopvang (Leiden) 

In onze samenleving vallen mensen soms buiten de boot. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om verslaafden, dak- en thuislozen en uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Niemand van deze mensen mag in de kou blijven staan. In alle gevallen wordt zo 

snel mogelijk gezocht naar een menswaardige oplossing. Om deze reden, maar ook 

vanwege het wegnemen van mogelijk bedreigende situaties, vindt de ChristenUnie 

volwaardige noodopvang voor daklozen belangrijk.  

 

Ondersteuning van het Open Venster  

Het Open Venster (opvang van o.a. dak- en thuislozen) in Alphen aan den Rijn heeft 

een belangrijke rol bij de opvang van mensen die in de verdrukking zijn of dreigen 

te komen. De ondersteuning door de gemeente, bijvoorbeeld door subsidiering, van 

het Open Venster draagt bij aan de doelstellingen die de gemeente heeft. Dat willen 

wij handhaven. 

 

Voorkomen van huisuitzettingen  

Het aantal huisuitzettingen onder meer als gevolg van huur- en 

hypotheekachterstanden neemt toe. Gemeentelijk beleid is erop gericht deze 

ontwikkeling te keren, maar dat gebeurt steeds in nauwe samenwerking met 

woningbouwcorporaties, banken en energiebedrijven. Ook zal niet voorbij worden 

gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken bewoners. Samenwerking 

met Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn e.o. wordt intensief voortgezet, met 

name om in de preventieve sfeer problemen te voorkomen. 
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Tegengaan van verslavingen  

Onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen kent Alphen aan den Rijn ook 

verslaafde inwoners (zoals gok-, alcohol-, drugs- en seksverslaafden). Verslavingen 

houden mensen in hun greep, terwijl God mensen juist echt vrij wil maken. De 

ChristenUnie vindt dan ook dat de overheid maatregelen moet nemen om 

verslavingen in welke vorm dan ook te voorkomen of tegen te gaan.  

 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor de multiculturele 

samenleving? 

Ondersteuning van zelforganisaties 

In samenwerking met belangengroepen en zelforganisaties wordt geformuleerd beleid 

ook getoetst op toegankelijkheid voor etnische minderheden (ouderenbeleid, 

jeugdbeleid, gehandicaptenbeleid e.d.). 

 

Racisme en discriminatie – unieke mensen, gelijke kansen - Respect voor elkaar 

Racisme en discriminatie worden tegengegaan. Wij willen ons daarvoor blijven 

inzetten. In onze multiculturele samenleving is het niet vanzelfsprekend dat mensen 

van verschillende culturen elkaar begrijpen en respecteren. 

Alle mensen zijn uniek en zijn waardevol. Daarom moeten we respectvol met elkaar 

omgaan ook als we het niet met elkaar eens zijn of elkaar niet begrijpen. 

Discriminatie op grond van geloof, geaardheid of levenswijze moet tegen gegaan 

worden.  

 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor welzijns- en 

culturele voorzieningen? 

Stedelijke- en wijkvoorzieningen afgestemd op de vraag  

In de visie van ChristenUnie blijft Alphen aan den Rijn beschikken over goede 

welzijnsvoorzieningen. Deze voorzieningen zullen laagdrempelig zijn, met een goede 

spreiding over de verschillende wijken en kernen. Het aanbod in deze voorzieningen 

is of wordt steeds goed afgestemd op de verschillende doelgroepen, zoals jongeren, 

ouderen e.d. Om efficiency en afstemming te bevorderen kan gebruik gemaakt 

worden van multifunctionele voorzieningen.  

 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor sociale zaken?  

Re-integratie en participatiebanen: iedereen doet mee!  

Het begeleiden van mensen naar (vast) werk is maatwerk. Voor jongeren vinden wij 

het belangrijk dat zij beschikken over een goede startkwalificatie op de arbeidsmarkt. 

Bij langdurige werkloosheid is een sterke individuele en cliëntgerichte aanpak nodig. 
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Participatiebanen kunnen afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat 

bijdragen aan een re-integratie van werk. Het kan hierbij gaan om reguliere banen, 

re-integratietrajecten, plaatsen voor beschut werk en vrijwilligerswerk. Ongeacht de 

afstand tot de arbeidsmarkt heeft in beginsel een ieder recht op een traject naar de 

arbeidsmarkt toe. De ChristenUnie vindt het ongewenst dat werklozen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt definitief uit zicht raken voor de arbeidsmarkt.  

 

Omdat wij geloven dat iedereen een talent heeft om iets te doen, in een betaalde 

baan of in vrijwilligerswerk, zal aangeboden werk of aangeboden begeleiding door 

iedereen moeten worden aangepakt. Als de eigen verantwoordelijkheid niet wordt 

genomen door onwil, dan is sanctionering op zijn plaats.  

 

Sociale Werkvoorziening 

De gemeente houdt (zo mogelijk met regiogemeenten) een sociale werkvoorziening in 

stand voor mensen met een beperking die kunnen functioneren in een begeleid-

werk-omgeving.  

 

Maatwerkarrangementen voor ondernemers  

Wij zien graag dat de gemeente (in regionaal verband) verder in gesprek gaat met 

werkgevers en werkgeversorganisaties om langdurig werklozen in dienst nemen en 

met maatwerkarrangementen ondersteunen.  

 

We moeten het niet zoeken in generieke maatregelen, maar tegemoet komen aan 

specifieke wensen van werkgevers c.q. nagaan welke belemmeringen we kunnen 

wegnemen om (langdurig) werklozen en werklozen met een beperking in dienst te 

nemen. 

 

Onderbenutting van minimabeleid  

Het blijft gewenst om personen die recht hebben op een ondersteuning vanuit het 

minima- en armoedebeleid te wijzen op de mogelijkheden om daarmee te 

voorkomen dat zij kansen mislopen en er onterecht niet van de subsidies gebruik 

wordt gemaakt.  

 

Tegenprestatie: vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering 

Wij willen dat mensen die een uitkering ontvangen en die niet in staat zijn om te 

werken wel een tegenprestatie verrichten en daarmee weer mee te doen in de 

samenleving.  

 

Opvang van ex-gedetineerden  

Ex-gedetineerden moeten nadat zij hun straf hebben uitgezeten zo goed mogelijk 

worden opgevangen. De toeleiding naar werk en goede huisvesting en volwaarde 

participatie in de samenleving vormen de beste kansen om te voorkomen dat deze 

personen toch weer terugvallen in strafbare feiten. 
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Dierenwelzijn 

Ook dieren maken onderdeel uit van de schepping. De mens heeft tot taak het 

beheren van Gods schepping. Het zorgen voor een goed welzijn voor de dieren 

behoort tot de taken van de gemeente. Dat betekent voor de ChristenUnie dat er 

een goede (nood)opvang is van dieren en dat regels m.b.t. dierenwelzijn worden 

gehandhaafd.  

 

1.3 Toegang tot het sociale domein  

Sociale samenhang is mede bepalend voor het leefklimaat in wijken en buurten. 

Goede contacten in de buurt dragen ertoe bij dat mensen het prettig vinden om er 

te wonen en zich er veilig voelen. Voor kwetsbare bewoners voorkomt sociale 

samenhang eenzaamheid en sociaal isolement. Voldoende hulp vanuit het 

omringende sociale netwerk, en dus niet alleen van professionals, betekent dat 

mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  

Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. Maar wat bepaalt nu of er sprake is van sociale samenhang?  

 

Sociale samenhang ontstaat niet zomaar. Hier kan ook de gemeente niet voor 

zorgen. Sociale samenhang is vooral te danken aan de bijdragen die alle burgers 

hieraan leveren. De ChristenUnie vindt dat het op hoofdlijnen goed gaat in de 

Alphen aan den Rijn. Veel inwoners geven aan dat zij met tevredenheid wonen, maar 

dat de samenleving wel meer individualistisch is geworden. Ze missen het contact 

met hun buren, hebben weinig tijd om deel te nemen aan verenigingen. Er zijn veel 

mensen die, hoewel ze veel contacten hebben in de samenleving, zich uiteindelijk 

toch eenzaam voelen.  

De ChristenUnie zou graag willen dat het nog prettiger wonen wordt in Alphen aan 

den Rijn. Door de groei van Alphen aan den Rijn moeten we allemaal meer moeite 

doen om ons in elkaar te verdiepen. Doordat meer culturen samen leven in de 

wijken en kernen, begrijpen we elkaar niet altijd even goed. Er is meer “hufterigheid” 

op straat. We willen graag dat de samenleving vriendelijke wordt, bewust socialer. 

We zien graag dat wanneer mensen elkaar herkennen, zij elkaar weer groeten en in 

hun vrije tijd dingen samen gaan ondernemen.  
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Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Wat wij met sociale samenhang voor ogen hebben is dat burgers meer contact met 

elkaar hebben, zoals elkaar groeten en een praatje maken. Dat kan contact zijn 

tussen buren en in de straat, maar ook in de stad zelf. Heb hebben van gedeelde 

omgangsvormen is daarbij belangrijk.  

We zien graag dat de inwoners van Alphen aan den Rijn meer samen met elkaar 

optrekken en dingen doen. Dat betekent samen deelnemen in een (sport)vereniging, 

maar ook bij elkaar op bezoek gaan bij verjaardagen of elkaar ontmoeten in 

buurtinitiatieven.  

We willen bereiken dat we elkaar steunen, bijvoorbeeld als er iets vervelends is 

gebeurd of wanneer mensen ziek of eenzaam zijn. Gewoon, een hand op de 

schouder en een luisterend oor bieden. 

Kortom: we willen graag dat wij als burgers ons betrokken voelen bij onze straat, 

wijk en stad. En ten slotte dat wij als burgers in een veilige omgeving wonen. 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor sociale 

samenhang?   

Voorkomen van sociale uitsluiting en -isolement  

Wij willen sociale uitsluiting en –isolement vooral aanpakken door mensen te 

betrekken bij hun directe leefomgeving, door actief te worden bij het wijkgericht 

werken. Maar ook door hen te stimuleren om deel te nemen aan een 

(sport)vereniging.  

De gemeente kan mensen niet uit hun isolement halen, maar het is wel mogelijk om 

te helpen om die laatste drempel over te komen en voluit deel te nemen aan de 

samenleving.  

 

Mobiliseren van “steunnetwerken”  

Steunnetwerken staan om iemand heen die hulp nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij 

of zij langdurig ziek is. Wij willen dat Participe dit soort “steunnetwerken” helpt te 

mobiliseren en te ondersteunen.  

 

Investeren in sociale samenhang door wijkgericht werken 

Het wijkgericht werken verdient een plek in onze samenleving. Wij willen dat de 

pilots van het wijkgericht werken goed worden geëvalueerd en dat op basis van de 

resultaten hiervan vervolgens effectief wordt ingezet op een verdere ontwikkeling van 

het wijkgericht werken. Wij hebben de indruk dat er minder behoefte is aan 

“welzijnsopbouwwerkers” en meer aan het praktisch ondersteunen van initiatieven 

vanuit de inwoners van de wijk zelf. Maar daar waar opbouwwerkers daadwerkelijk 

een functie kunnen vervullen in de sociale cohesie van een wijk willen wij hen 

inzetten. 
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Stimuleren van buurtinitiatieven  

Deze initiatieven uit de buurten zelf kunnen heel praktisch zijn, zoals het organiseren 

van een straat BBQ of een buurtfeest. De ChristenUnie wil dat de gemeente 

faciliteert, door bijvoorbeeld de straat tijdelijk af te sluiten en door een beperkte 

bijdrage te leveren aan de kosten. Wel moet aantoonbaar zijn dat de doelstelling 

van de activiteit gericht is op het versterken van de sociale samenhang.  

 

Kerken en andere religieuze instellingen in de samenleving  

Kerken en andere religieuze instellingen vervullen een bindende factor in onze 

samenleving. Zij dragen bij aan de sociale samenhang. Wij vinden dat zij 

ondersteuning moeten krijgen om deze activiteiten te ontplooien.  

 

Creëren van ontmoetingsplekken  

Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is het zo belangrijk dat er, 

verspreid in de hele gemeente, voldoende ontmoetingsplekken voorhanden zijn in de 

wijk. Het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke (culturele en sport-) 

accommodaties moet hieraan bijdragen. Daarvoor maken wij ons sterk. Door goede 

afspraken te maken, en deze afspraken te handhaven, moet overlast voor de directe 

buurt voorkomen worden. 

 

Burenhulpcentrales  

Veel mensen willen best hulp aan hun buren geven of van hun buren ontvangen, 

maar weten niet goed hoe ze dit kunnen organiseren. Wij willen dat de gemeente 

voorlichting geeft over burenhulpcentrales, deze faciliteren en zo mogelijk uitbreiden. 

 

Alphenstad FM (voor Alphen, Boskoop en Rijnwoude) 

Alphenstad FM is een unieke mogelijkheid om de bekendheid van wat zich in Alphen 

aan den Rijn afspeelt bekend te maken en burgers met elkaar in gesprek te laten 

zijn. Wij zijn een voorstander van een professioneel Alphenstad FM, met minimale 

kosten voor de gemeente. 

 

Inburgering  

De ChristenUnie wil het beleid met betrekking tot inburgering onveranderd 

voortzetten. Deelname is niet vrijblijvend maar eventuele (financiële) drempels worden 

zoveel mogelijk beperkt. Wel zal de inburgering in een breder perspectief worden 

geplaatst, als voorportaal naar werk en het meer deelnemen aan de samenleving. 

Taalcoaches en het maatjesproject kunnen hier een goede bijdrage aan leveren.  
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Culturele instellingen  

Volgens de ChristenUnie moet de gemeente streven naar culturele voorzieningen met 

een zo breed mogelijk draagvlak. De muziekschool en musea of andere culturele 

instellingen kunnen een educatieve functie vervullen. Goede bereikbare openbare 

bibliotheken zijn een verrijking van het culturele leven en daarom van groot belang 

binnen Alphen aan den Rijn. Om alle burgers de gelegenheid te bieden gebruik te 

maken van de enorme hoeveelheden informatie op internet, zijn aansluitingen in de 

bibliotheek onontbeerlijk. Van de gebruikers van de boeken en van internet kan een 

redelijke – eventueel kostendekkende – vergoeding worden gevraagd. Samen met de 

bibliotheek moet blijvend gekeken worden naar de toekomst van de bibliotheken in 

de steeds verder digitaliserende maatschappij. 

Kunst en cultuur verdienen een grote uitingsvrijheid. Echter, de gemeente zal als het 

gaat om gesubsidieerde kunst en kunst in de openbare ruimte grenzen hanteren op 

het gebied van zedelijkheid, discriminatie en godslastering.  

 

Monumentenzorg en archeologie  

Naast de rijksoverheid, heeft ook de gemeente een taak bij het, voor zover mogelijk, 

in stand houden van monumenten binnen haar grenzen. Historische plekken en 

monumentale panden in de gemeente zijn het waard om te behouden. Een historisch 

archief en musea zijn waardevolle voorzieningen voor de gemeente, die de 

ChristenUnie in stand wil houden. 

Alphen aan den Rijn dient zuinig te zijn met de „bodemhistorie‟ en het erfgoed. Bij 

het uitwerken van (bouw)plannen wordt rekening gehouden met de wensen en 

mogelijkheden voor (wetenschappelijk) onderzoek van de bodem. Veel gemeenten 

langs de Oude Rijn hebben een gemeenschappelijk verleden. Het verdient dan ook 

overweging met die gemeenten samen te werken om dat gezamenlijke verleden in 

kaart te brengen en toegankelijk te maken voor het publiek. De inrichting van een 

permanente tentoonstelling, in bijvoorbeeld Archeon, of tijdelijke exposities in het 

boomkwekerij museum zijn goede opties. 

 

Sport (accommodatie) beleid 

Sport is een goed middel om sociale netwerken op te bouwen en 

verantwoordelijkheden te leren. Door inzet van combinatiefuncties (stimuleren, 

toeleiden, coördineren) is een betere benutting door het onderwijs, sportverenigingen 

en culturele activiteiten van de accommodaties mogelijk. Wij willen sport beter 

toegankelijk maken voor mensen met een laag inkomen.  

De gemeente stimuleert en faciliteert de gehandicaptensport op regionaal en 

plaatselijk niveau. Sport- en recreatievoorzieningen zijn of worden optimaal 

toegankelijk voor mensen met een beperking.  

 

De ChristenUnie ziet, naast de uitvoering van het Masterplan Sport, graag een 

intensivering van het gebruik van de faciliteiten door diverse doelgroepen (zie 

hoofdstuk 1.2). Door wijziging van het subsidiebeleid moeten sportclubs in staat 

worden gesteld het gebruik van de accommodaties te intensiveren.  
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Daarmee kan ook beter worden ingespeeld op de gewijzigde bevolkingssamenstelling 

(vergrijzing en verkleuring). Als instrument zien wij daarvoor de subsidievoorwaarden, 

die een link dienen te hebben met de ‘Nota lokaal volksgezondheidsbeleid’. 

 

In het kader van de tegenprestatie is het mogelijk om bij sportevenementen vrijwillige 

verkeers- en parkeerregelaars in te zetten.  

 

Om zicht te hebben op onderhoud en beheer moet een accommodatiebeleidsplan 

opgesteld worden. De voorzieningen die we hebben moeten zichzelf op lange termijn 

zelf in stand houden. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat accommodaties in 

stand blijven.  

De taak van het gemeentebestuur is in de eerste plaats voorwaardenscheppend. Dit 

betekent dat van de gebruikers een bijdrage wordt verwacht die in redelijke 

verhouding staat tot de kosten.  

Mede vanwege de sociale aspecten dient het gemeentelijk beleid gericht te zijn op 

het in stand houden van de verenigingen.  

 

De gemeente waakt ook op het terrein van sport en recreatie over de zondagsrust, 

die zijn basis vindt in de Zondagswet. Dit houdt voor ons in dat vanuit deze 

activiteiten geen overlast, hinder of conflicten voortvloeien. 
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Mijn wijk, mijn dorp! 

2.1 Wonen en woonomgeving  

Er is nog steeds behoefte aan passende woonruimte. De gewenste locatie, het type 

en de kwaliteit van de woningen is vaak het knelpunt. Bij nieuwbouwplannen moet, 

zeker in de huidige markt, beter aangesloten worden bij de wensen van de 

woningzoekenden. Er zal in de komende jaren bijvoorbeeld veel meer behoefte zijn 

aan zorgwoningen.  

Maar we moeten de ogen ook niet sluiten voor de afname van de landelijke 

bevolking. De ChristenUnie wil grenzen stellen aan de verdere uitbreiding van Alphen 

aan den Rijn en vooral investeren in kwaliteit. Dit kan betekenen dat we ons 

voorbereiden op de herstructurering van oude wijken. Daarnaast zijn maatregelen 

nodig voor de leefbaarheid van de tot Alphen aan den Rijn behorende kernen. Bij 

het realiseren van de diverse wensen en behoeften is rekening te houden met het 

behoud van landschap en het milieu.  

De beschikbare ruimte in Alphen aan den Rijn is beperkt. Een evenwichtige verdeling 

tussen de verschillende behoeften is een belangrijke taak voor de gemeente. Bij de 

ontwikkeling van enkele bestaande wijken is onvoldoende nagedacht over de 

gewenste voorzieningen op dat moment en die welke in de toekomst nodig zouden 

kunnen zijn. Dit heeft problemen veroorzaakt op het gebied van de ruimtelijke 

ordening. In het verleden is veel ingezet op de kwantiteit van de woningmarkt, door 

het bouwen van steeds meer woningen. De ChristenUnie wil in de komende periode 

vooral inzetten op de kwaliteit. Van woningen, maar vooral ook van de leefomgeving.  

De samenleving is in een behoorlijk tempo aan het ontgroenen en vergrijzen. 

Bovendien is de gemiddelde woningbezetting sinds een aantal jaren aan het 

afnemen. Dit veroorzaakt een toenemende druk op de schaarse ruimte, vooral in de 

Randstad, en vereist daarnaast een andere invulling van de woonvraag. Onze woon- 

en leefomgeving is kwetsbaar, maar wel belangrijk voor het welzijn van de inwoners 

van Alphen aan den Rijn. De ChristenUnie wil in en met de Alphense samenleving – 

zowel in de stad als in de buitengebieden – verder investeren in een goede woon- 

en leefomgeving.  

Om knelpunten in de toekomst te voorkomen zal bij de planvorming heel bewust 

worden nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt in elk geval het 

principe van levensbestendig bouwen toegepast. Dit houdt voor woonprojecten in dat 

de projectleiding niet alleen vooraf weet welke voorzieningen zij aan het begin van 

de bouw moet realiseren, maar ook dat al in een vroeg stadium is geanticipeerd op 

voorzieningen die in de toekomst nodig zijn. Het uitgangspunt bijvoorbeeld dat 

ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, betekent dat wellicht aanpassingen 

aan de woningen nodig zijn.  
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Bij voorkeur houden we de bestaande grenzen aan en zal er ook geen uitbreiding in 

de Gnephoek gaan plaatsvinden. Alleen dan, wanneer ook in regionaal verband, blijkt 

dat er een substantiële behoefte is naar een uitbreiding van het aantal woningen is 

een beperkte uitbreiding mogelijk en moet het hierbij gaan om een geleidelijke groei. 

Groeistuipen dragen naar onze mening niet bij aan de sociale cohesie in onze stad. 

De ChristenUnie kiest daarom meer voor kwaliteit van (het type) woningen dan voor 

kwantiteit (uitbreiding van het aantal inwoners). Door deze keuze willen wij een 

evenwichtige opbouw van onze samenleving bevorderen: bouwen naar behoefte 

vanuit de gemeenschap. 

 

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Kwaliteit voor kwantiteit  

De omvang van Alphen aan den Rijn is ideaal om een stad te zijn met een relatief 

goede sociale samenhang en de beschikbaarheid van voldoende voorzieningen. Een 

verdere uitbreiding zal ten koste gaan van het Groene Hart en past ook niet in de 

landelijke afname van het aantal inwoners. Wij willen daarom investeren in een 

kwaliteitsverbetering van de stad en de kernen zodat deze verder kunnen gaan 

bloeien.  

Handhaving van openbaar groen  

Door het stellen van grenzen aan de huidige contour van Alphen aan den Rijn zal 

mogelijk de druk toenemen om inbrei-locaties binnen de gemeentegrenzen te 

bebouwen. Wij zijn hier geen voorstander van. De huidige groenstructuren moeten 

gehandhaafd blijven. Indien er echt noodzaak is voor bebouwing, dan moet elders in 

de stad nieuw groen terugkomen. De beschikbaarheid van voldoende groen en goed 

onderhouden speelvoorzieningen is erg belangrijk voor de leefbaarheid van de stad.  

Woningen voor de toekomst  

Bij de invulling van de bestaande woningbouwlocaties en de herstructurering van 

bestaande woningbouw willen wij inzetten op levensbestendige woningen. Daaronder 

verstaan we woningen die, ongeacht in welke levensfase je verkeert, beschikken over 

de juiste kwaliteiten, waaronder de zogenaamde ‘kangoeroe-woningen’ (mogelijkheden 

tot zorgverlening in de directe omgeving; zie ook hoofdstuk 1). De woon- en 

leefomgeving van gezinnen dient van voldoende kwaliteit te zijn. De sociale 

duurzaamheid in de woonomgeving is voor verbetering vatbaar. Vooruitgang op dit 

gebied vindt plaats door bewoners van wijken en buurten met elkaar in contact te 

brengen en de bewonersparticipatie in gemeentelijke beleidsvorming te versterken.  
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Realiseren dan wel verbeteren van sociale cohesie  

De sociale samenhang en maatschappelijke participatie staan onder druk. Hoewel 

een zeer ruime meerderheid van de burgers zich medeverantwoordelijk voelt voor de 

leefbaarheid van de eigen buurt heeft dat gegeven op zichzelf nog maar weinig 

effect. Nieuwe verbindingen tussen de fysieke en de sociale infrastructuur zijn 

daarom nodig. De buurthuizen zouden bijvoorbeeld veel meer gebruikt kunnen 

worden.  

Leefbaarheid van de diverse kernen  

De leefbaarheid van de kernen is een punt van aandacht. Mogelijkheden om 

woningen, in het bijzonder voor jongeren en ouderen te realiseren, zijn er niet of 

nauwelijks, aangezien hogere overheden (Rijk en Provincie) beperkingen opleggen. 

Mede hierdoor slinkt het aantal voorzieningen, zoals winkels, zorg- en 

welzijnsvoorzieningen verder. Als gevolg daarvan vermindert de leefbaarheid..  

In de visie van ChristenUnie investeert Alphen aan den Rijn samen met de lokale 

bevolking in de kwaliteit van zijn buitengebieden. En wel langs twee sporen: de 

landschappelijke kwaliteit zal nadrukkelijk worden bewaard, tegelijkertijd krijgt de 

leefbaarheid van alle kernen een krachtige impuls.  

Woningen voor mensen met een beperking  

In onze samenleving hebben mensen met een beperking soms moeite met het 

vinden van een op hun beperking afgestemde woning. Voor de ChristenUnie is niet 

alleen de beschikbaarheid van dergelijke woningen belangrijk, maar ook het (blijven) 

realiseren van een goede woon- en leefomgeving voor iedereen.  

Behoud van cultuurhistorische en waardevolle landschappen en gebouwen 

Cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk waardevolle landschappen en gebouwen 

dienen te worden beschermd. De verstening van het landschap wordt tegengegaan. 

De natuur maakt een belangrijk onderdeel uit van onze directe leefomgeving. De 

ChristenUnie vindt de problematiek rond het behoud van milieu ook in tijden van 

economische crisis de volle aandacht waard. De cultuurhistorische waarde van het 

buitengebied blijft behouden door te investeren in ‘groene’ en ‘blauwe’ diensten en 

mogelijkheden voor kleinschalige recreatie.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor wonen in de 

stad?  

Grenzen aan Alphen aan den Rijn 

De ChristenUnie vindt het behoud van het bestaande karakter van Alphen aan den 

Rijn en de omgeving erg belangrijk. Daarom zijn wij voor het stellen van grenzen. 

Wat ons betreft is die grens de bestaande bebouwing. Als er al behoefte is aan 

uitbreiding moet dit geplaatst worden in een regionale context.  
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Wanneer blijkt dat het onvermijdelijk is om tot een uitbreiding van het aantal 

woningen over te gaan, dan staan we een beheerste groei van Alphen aan den Rijn 

voor. In toekomstige uitbreidingen wordt vooraf het in de toekomst benodigde 

voorzieningenniveau (zoals sport en onderwijs) betrokken.  

 

Investeren in de woon- en leefomgeving  

Inwoners van Alphen aan den Rijn moeten prettig wonen, werken en recreëren. Een 

kwalitatief goede woon- en leefomgeving zijn hierbij erg belangrijk. De ChristenUnie 

wil investeren in het verder verbeteren van het openbaar groen en de infrastructuur 

van Alphen aan den Rijn.  

 

(Sociale) Woningbouw  

Wij willen verschillende vormen van huur en koop blijvend stimuleren, om zo aan de 

vraag van mensen met lage inkomens en starters te voldoen.  

Er moet een evenwichtig woningbouwprogramma tot stand worden gebracht waarbij 

nauw aangesloten wordt bij de werkelijke behoefte van de woningzoekenden. Het 

gaat hierbij om zowel huur als koop, duur en goedkoop. Er moet variatie komen in 

het woningbestand die aansluit bij de wensen van de (toekomstige) inwoners.  

 

Woningen voor ouderen en mensen met een beperking  

Nadrukkelijk wordt geïnvesteerd in de realisering van meer woningen die geschikt zijn 

voor ouderen en mensen met een beperking, zodat zij langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen. Het concept “beschut wonen” zal projectmatig worden uitgewerkt.  

 

Prestatieafspraken met wonenCentraal, Trifolium (Boskoop) en Habeko (Rijnwoude) 

De woningbouwcorporaties hebben een maatschappelijke taak en 

verantwoordelijkheid. Er dient te worden geïnvesteerd in de samenleving.  

Door het maken van prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties(s) willen wij 

dit handhaven. De prestatieafspraken hebben ook betrekking op de herstructurering 

van wijken. Er worden eveneens afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over 

levensloopbestendig inrichten van een deel van hun bestaande woningvoorraad. 

  

Uitbreiding van het aantal woonzorgservicezones  

Het aantal woonzorgservicezones moet worden uitgebreid. Het is belangrijk dat zorg 

en welzijnsvoorzieningen zich dicht bij de verschillende doelgroepen (zoals ouderen 

en mensen met een beperking) bevinden.  

 

Wijk-/buurtbeheer 

De proef met het wijkgericht werken wordt gecontinueerd, als blijkt dat het voorziet 

in een duidelijke behoefte. De ChristenUnie wil dat de gemeente een blijvende inzet 

toont om buurten en wijken zó in te richten dat burgers zich willen inzetten voor de 

kwaliteit van hun leefomgeving en doet dit in samenspraak met de bewoners van de 

omgeving. Wijkmanagers worden aangesteld met als doel dat de bewoners een 

aanspreekpunt hebben.  
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Een wijkmanager moet bekend zijn in de wijk en beschikken over een breed netwerk. 

Wijkmanagers voeren geregeld overleg met bewonerscommissies en klankbordgroepen 

e.d. uit de wijk. Periodiek wordt in samenspraak met de bewoners een wijkplan 

gemaakt waarin wordt vastgelegd welke bijdrage de gemeente en de bewoners aan 

de wijk gaan leveren.  

 

Herstructurering van wijken  

Bij het realiseren van nieuwe wijken, dan wel het herstructureren van bestaande 

wijken, wordt gestreefd naar verbetering van de sociale cohesie in wijken en buurten.  

Herstructurering van wijken moet zodanig worden gefaseerd dat er geen krapte op 

de woningmarkt ontstaat. Dus alleen sloop van woningen als er concrete plannen tot 

nieuwbouw zijn. Bij de (her)ontwikkeling is het belangrijk zorg te dragen voor een 

grotere diversiteit.  

 

Zorg voor gezichtsbepalende (historische) gebouwen en andere elementen  

Het streven is om gezichtsbepalende (historische) gebouwen voor Alphen aan den 

Rijn te kunnen behouden, voor zover mogelijk.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor het buitengebied 

en de dorpskernen?  

Een mooi buitengebied  

Wij vinden dat het buitengebied en de landschappelijke waarden moeten worden 

behouden. Daarvoor is het opstellen en onderhouden van een volledig 

landschapsontwikkelingsplan nodig, mede gericht op de bescherming van het open 

landschap. Het natuur- en cultuurlandschap willen wij ontsluiten door de aanleg van 

wandel- en fietspaden. Binnen de zogenaamde sierteeltcontour moet de 

sierteeltbedrijfstak zich wel voldoende kunnen ontwikkelen. 

De buitengebieden van Alphen aan den Rijn dragen in belangrijke mate bij aan de 

positie van Alphen aan den Rijn als stad in het Groene Hart.  

 

Agrarische bedrijven  

Agrarische bedrijven hebbende mogelijkheid tot natuur en landschapsbeheer en 

groene en watergebonden recreatie voor hun bedrijfsvoering. Wij vinden dat hiervan 

méér gebruik moeten worden gemaakt (polderrecreatie). 
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2.2 Milieu en klimaat en Biobased Economy 

De biobased economy is een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk 

gebruik maken van gewassen en biomassa voor voeding, veevoer, materialen, 

chemicaliën, energie en brandstof. Deze ontwikkeling kunnen en mogen we niet 

negeren. 

 

Het milieu en klimaat zijn sterk in beweging. De opwarming van de aarde heeft 

invloed op het klimaat. Deze ontwikkeling zal doorzetten. We moeten ons nu 

voorbereiden op de komende veranderingen als het gaat om voldoende bescherming 

voor hoog water, een veranderende groenomgeving, zuiniger zijn met energie en 

klimaatneutrale uitstoot in plaats van vervuilende uitstoot. Een standaard programma 

zoals dit in de afgelopen decennia is uitgevoerd voldoet niet (langer) meer. In de 

komende decennia moet Alphen aan den Rijn meer investeren in milieu en klimaat.  

Nu de kwaliteit van het milieu meer en meer wordt bedreigd, rust op overheid en 

burgers een zware verantwoordelijkheid. De ChristenUnie ziet de mens als 

rentmeester over Gods schepping, aangesteld om die te beheren en verder te 

ontwikkelen. Bescherming en verbetering van het milieu behoren daarom tot de 

hoogste prioriteiten van het gemeentelijk beleid, zodat ook de generaties na ons 

kunnen leven en wonen op deze aarde. Door het veranderende klimaat moeten we 

ons nu voorbereiden op de ontwikkelingen die ons zeker te wachten staan. We 

moeten daarom investeren in maatregelen die ons voorbereiden op een hoger 

waterpeil en meer regenval. Onze flora en fauna zullen veranderen. Het is belangrijk 

om dit nu te benoemen en maatregelen te nemen die nodig zijn voor de toekomst. 

Ontwikkelingen rond Biobased Economy worden hierbij nadrukkelijk betrokken. 

Dit alles moet bijdragen aan de internationale, nationale en lokale afspraken die op 

het gebied van milieu en klimaat gemaakt moeten worden. Alphen aan den Rijn 

neemt hierbij ten volle zijn verantwoordelijkheid. Het beleid met betrekking tot milieu 

en klimaat moet bijdragen aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. 

Dit kan alleen succes vol zijn wanneer goed wordt samengewerkt tussen overheid, 

inwoners, ondernemers en andere relevante (maatschappelijke) instellingen. De 

ChristenUnie ziet hierin een drietal belangrijke taken voor de gemeente weggelegd: 

voorlichting, toezicht houden en handhaving. Maar de overheid mag op haar beurt 

ook aangesproken worden op haar voorbeeldgedrag voor de samenleving.  

 

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

De gezonde stad 

De luchtkwaliteit moet verbeterd worden. Niet alleen draagt de uitstoot van 

schadelijke stoffen bij aan het broeikaseffect, ook is er een toenemend 

gezondheidsrisico voor burgers.  



 

 
 

32 

Een heel groot effect kunnen we bereiken door het beperken van de uitstoot door 

verkeer. We zetten in op het mogelijk maken van efficiënter transport en 

vervoersbewegingen met als doel beperking van de uitstoot.  

De bodemverontreiniging kan een tijdbom zijn voor de toekomst.  

Op basis van de geïnventariseerde bodemverontreiniging willen we eigenaren 

aanspreken op hun verantwoordelijkheid deze bodemverontreiniging aan te pakken. 

Ook als overheid hebben we in dit kader een belangrijke (voorbeeld)functie.  

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met meer nattere winters 

en hogere doorvoer van regenwater. Het is nodig dat ons water- en 

rioleringssysteem hierop wordt aangepast. Inwoners worden opgeroepen om hun 

achtertuinen niet te laten ‘verstenen’.  

De leefbare stad  

Geluidshinder en stankoverlast leiden tot slaap- en concentratiestoornissen, stress en 

gezondheidsproblemen. Geluidshinder en stankoverlast beïnvloeden het woongenot in 

hoge mate. Daarom moeten we de bestaande normen strikt handhaven.  

 

De berg afval die wij in de gemeente produceren is enorm. Het beleid om erop 

gericht zijn om te stimuleren minder afval te produceren en meer afval te scheiden 

en te hergebruiken.  

De veilige stad  

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt onze aandacht omdat dit vervoer vaak 

plaatsvindt vlak langs dichtbevolkt gebied. Goede informatievoorziening, preventie en 

repressie bij overtredingen is nodig.  

De bereikbare stad  

Milieu en klimaat zijn ermee gediend wanneer de stad beter bereikbaar wordt. In de 

eerste plaats door een goed systeem van openbaar vervoer maar ook door 

efficiëntere infrastructuur (zoals de N207 en de N11) voor automobilisten en voor 

fietsers. Bij de planvorming met betrekking tot deze infrastructuur wordt de 

corridorstudie (Boskoop/Rijnwoude) ook betrokken.  

Een betere ontsluiting van de stad, bijvoorbeeld door de bypass (Gnephoek, Alphen 

aan den Rijn) in combinatie met de aanleg van de Maximabrug (Alphen/Rijnwoude) 

is gewenst. Juist omdat het aantal vervoersbewegingen in de komende jaren naar 

verwachting nog zal toenemen. 

De groene stad 

In een stad als Alphen aan den Rijn moet er niet alleen aandacht zijn voor steen 

(rode functies) maar zeer zeker ook voor groen- en watervoorzieningen.  
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Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor milieu, klimaat 

en biobased economy?  

 

 

Werken aan een klimaatneutrale stad  

Werken aan een klimaatneutrale stad betekent dat de gemeente op zijn minst geen 

negatieve invloed uitoefent op het klimaat bij alle activiteiten die binnen de stad 

plaatsvinden. Vrijkomende broeikasgassen worden zoveel mogelijk gecompenseerd 

door duurzame energie. Het werken aan een klimaatneutrale stad betekent tenminste 

een inzet om deze doelstelling op langere termijn te halen en op korte termijn een 

flinke stap in de goede richting te zetten, bijvoorbeeld door het bouwen van 

klimaatneutrale nieuwe woonwijken.  

De ChristenUnie wil zich in ieder geval conformeren aan de landelijke doelstellingen 

als het gaat om het milieu en klimaatbeleid, maar streven naar een hogere en 

concrete energieprestatie coëfficiënt.  

 

Gemeente geeft het goede voorbeeld  

De overheid geeft het goede voorbeeld, onder andere door milieuvriendelijke auto’s 

aan te schaffen, het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren 

voor bestuurders en ambtenaren, energiemaatregelen in de gemeentelijke gebouwen 

door te voeren en door het gebruik van LED-verlichting bijvoorbeeld in het kader 

van de openbare verlichting van de wegen.  

De gemeente zal als grote publieke opdrachtgever bij gunning van aanbestedingen 

aan marktpartijen niet alleen letten op de laagst geboden prijs, maar ook rekening 

houden met duurzaamheid, innovatie, vernieuwing en ‘waarde toevoeginǵ. Ook het 

belang van de lokale ondernemers blijft een punt van aandacht voor zover dat 

mogelijk is binnen de regels.  

Maar het goede voorbeeld geven is niet voldoende. Wij willen door goede 

milieueducatie op scholen komen tot een daadwerkelijke verandering van het gedrag.  

 

Voorlichting over verbetering leefmilieu en veranderende klimaat  

De ChristenUnie wil gerichte communicatie laten plaatsvinden over de noodzaak van 

maatregelen ter verbetering van het leefmilieu en in het kader van het veranderende 

klimaat. Per doelgroep, (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, ondernemers, inwoners 

etc.) wordt gestreefd naar het versterken van de bewustwording en het nemen van 

de eigen verantwoordelijkheid.  

 

Klimaatverandering en de flora en fauna  

Door de verandering van het klimaat zal ook de flora en fauna binnen Alphen aan 

den Rijn kunnen veranderen. Een deel van deze verandering zullen we waarschijnlijk 

niet tegen kunnen houden. Maar we moeten wel oog hebben voor de kwetsbaarheid. 

Wij willen, waar mogelijk, maatregelen nemen ter bescherming van de flora en fauna.  
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(Regionale) samenwerking gericht op milieu en klimaat  

Milieuaanpak houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Er zal daarom een regionale en 

brede samenwerking tot stand moeten komen.  

Wij zijn een voorstander om met de woningcorporaties prestatieafspraken te maken 

over hun concrete bijdrage aan de energiebesparing.  

 

Stimulering van duurzame energie zoals wind- en zonne-energie: gebruik maken van 

innovatieve toepassingen 

Er wordt ingezet op versterking van duurzame energie, onder andere door 

windenergie en zonne-energie. Dit kan onder andere plaatsvinden door goede 

informatievoorziening en het versoepelen van de regelgeving (indien van toepassing). 

Tevens willen wij het gebruik van innovatieve toepassingen stimuleren. 

 

Stimuleren van openbaar vervoer en fiets en efficiënte vervoersbewegingen  

De ChristenUnie wil de bereikbaarheid van de stad verbeteren door het stimuleren 

van openbaar vervoer tussen de kernen en de stad, het vervoer per fiets en het 

verbeteren van de infrastructuur. (Zie ook paragraaf 2.3) 

 

Verminderen van uitstoot van (auto)voertuigen  

De verbetering van de luchtkwaliteit zal worden aangepakt, onder andere door het 

verminderen van de uitstoot van personen- en vrachtauto’s. Wij steunen maatregelen 

voor het terugdringen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht, bijvoorbeeld door 

bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid en door het voltooien van de 

rondwegen.  

 

Reductie van de hoeveelheid afval  

De ChristenUnie streeft naar een reductie van de hoeveelheid afval. De gemeente 

zoekt nieuwe instrumenten om landelijke taakstellingen te behalen. Wij zijn in 

principe voor de invoering van gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling en –

verwerking (Diftar) mits dit ook mogelijk is voor hoogbouw en er een regionale 

aanpak is om afvaltoerisme te beperken. Het gescheiden inzamelen van nog meer 

afvalproducten, te beginnen bij plastic, zal worden gestimuleerd.  

 

Duurzaam bouwen door innovatieve technieken  

Wij zijn een voorstander van het verder stimuleren van duurzaam bouwen. 

Innovatieve technieken zullen in dit kader worden toegestaan. Daarnaast zal 

uitvoering worden gegeven aan het eerder afgesloten convenant Duurzaam Bouwen. 

Waar mogelijk zal dit convenant verder aangevuld en geactualiseerd worden. Een 

goed voorbeeld is het alleen toepassen van duurzaam hout (FSC hout). 
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Aanpassen van water- en rioleringssystemen en fysieke leefomgeving aan 

klimaatverandering.  

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met meer nattere winters 

en hogere doorvoer van regenwater. De ChristenUnie wil blijven monitoren dat ons 

water- en rioleringssysteem en de inrichting van de fysieke leefomgeving zoals 

openbaar groen hierop wordt afgestemd. 

 

Strikte handhaving Wet milieubeheer  

Bij het verstrekken en handhaven van vergunningen moet de gemeente volgens ons 

gebruik maken van de mogelijkheden die zij heeft, bijvoorbeeld in het kader van de 

Wet milieubeheer. Het doel hiervan is om energiebesparing, afvalscheiding en –

verwerking te stimuleren en geluids- en geurhinder zoveel als mogelijk te beperken. 

Bedrijven kunnen in het kader van de Wet milieubeheer hiervoor 

energiebesparingsplannen opstellen.  

 

Stimuleren vestiging schone bedrijven  

De ChristenUnie ondersteunt de vestiging van schone bedrijven met een toegevoegde 

waarde voor Alphen aan den Rijn.  

 

Bodemsanering  

Grondeigenaren worden aangesproken op het saneren van bodemverontreiniging. 

 

2.3 Mobiliteit  

Alphen aan den Rijn heeft een centrale positie in de Randstad. Hierdoor is het 

netwerk naar de verschillende steden via de wegen en het openbaar vervoersnet 

goed. Maar omdat veel mensen op hetzelfde moment gebruik maken van deze 

wegen ontstaan tijdens de spits behoorlijke knelpunten. Om deze knelpunten op te 

lossen kiest de ChristenUnie voor een gecombineerde aanpak. Wij willen niet alleen 

het gebruik van het openbaar vervoer verbeteren, maar ook een uitbreiding van het 

wegennetwerk. De mobiliteit binnen de stad wordt beter wanneer nog meer mensen 

gebruik gaan maken van de fiets en de bus.  

Alphen aan den Rijn, stad in het Groene Hart, kent een unieke positie en is centraal 

gelegen ten opzichte van de grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht. Dit maakt Alphen aan den Rijn aantrekkelijk om te wonen en te werken in 

de directe omgeving. Het is daarom belangrijk dat de bereikbaarheid goed is. Met 

name de mensen die in Amsterdam en op Schiphol werken hebben dagelijks te 

maken met de knelpunten in de bereikbaarheid en mobiliteit.  
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Substantieel meer mensen verlaten Alphen aan den Rijn 's morgens om te werken in 

een andere stad en komen aan het einde van de middag omstreeks dezelfde tijd 

weer terug. Hierdoor is onder andere de N207 een van de drukste provinciale wegen 

geworden. Dit veroorzaakt op bepaalde tijdstippen knelpunten om Alphen aan den 

Rijn te verlaten en binnen te komen.  

Maar ook de mobiliteit in de stad kan verbeterd worden. Met name de 

bereikbaarheid van het centrum met de auto is niet altijd optimaal. In de woonwijken 

is er gebrek aan voldoende parkeerplaatsen. In het centrum zijn in de afgelopen 

jaren veel mogelijkheden gemaakt om fietsen te stallen.  

Gelukkig is ook in het nieuwe stationsgebied hiervoor ruimte gemaakt. Nu is het 

zaak om nog meer mensen te stimuleren om gebruik te maken van de fiets als 

vervoersmiddel.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor de 

bereikbaarheid?  

Bereikbaarheid vanuit Alphen aan den Rijn  

Onze gemeente ligt ‘strategisch’ op de noord/zuid en de oost/west route. Dat 

betekent dat niet alleen de bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn aandacht moet 

hebben maar ook de vraag hoe het passerende verkeer Alphen zonder hinder 

voorbij kan komen. Teveel (vracht)verkeer moet zich nu door de kernen van Boskoop 

en Hazerswoude persen. We willen een oplossing vinden om dat verkeer om te 

leiden en blijven bij de provincie aandacht vragen voor de volgende punten: 

 Het verder dichtslibben van de N11 kan alleen voorkomen worden wanneer 

de mobiliteit op de A4 (richting Amsterdam en Den Haag) en de aansluiting 

op de A12 (in het bijzonder richting Gouda) door de Rijksoverheid wordt 

aangepakt. 

 Op verschillende plekken kunnen busstroken aangelegd worden om het 

busvervoer sneller en hiermee aantrekkelijker te maken.  

 Op termijn moet de capaciteit van de railverbindingen vanuit Alphen aan den 

Rijn worden vergroot (spoorverdubbeling).  

Bereikbaarheid binnen Alphen aan den Rijn  

Maar met het verbeteren van de bereikbaarheid vanuit en naar Alphen aan den Rijn 

zijn we er nog niet. Relatief veel tijd moet worden besteed om binnen de stad de 

eindbestemming te bereiken. Het afronden van de “Ring Alphen aan den Rijn” in het 

westen door de aanleg van de Maximabrug en de aansluiting op de N207, zo nodig 

via de Gnephoek, zal hier aan bijdragen.  
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Om de mobiliteit verder te verbeteren binnen Alphen aan den Rijn wil de 

ChristenUnie:  

 Het vervoer per fiets stimuleren door meer en veiliger fietsroutes te realiseren. 

 Het vervoer per bus richting het centrum en zorg- en sportvoorzieningen 

verbeteren. Dit is alleen mogelijk wanneer meer mensen hier gebruik van 

maken. De ChristenUnie wil dat er positieve en als dat nodig is negatieve 

prikkels ontwikkeld worden om het gebruik van het openbaar vervoer te 

stimuleren.  

 Een netwerk van op elkaar aansluitende wegen, fiets- en wandelpaden. 

Aandacht verdient de beschikbaarheid van voldoende parkeerplaatsen, 

voornamelijk in de woonwijken.  

 De ontsluiting van de wijk Kerk en Zanen moet verbeterd worden. Een grote 

wijk met een beperkt aantal wegen de wijk in en uit beperkt de mobiliteit 

enorm.  

Het onderhoud (van groei naar beheer) 

Een meerjaren onderhoudsplan voor alle bestaande wegen is noodzakelijk om te 

garanderen dat alle bestaande wegen op tijd en voldoende worden onderhouden. 

Gezien de uitdagende economische situatie wil de ChristenUnie opnieuw een 

discussie moeten voeren over het kwaliteitsniveau van dit onderhoud. We zullen ons 

met zijn allen moeten realiseren dat onze gemeente niet verder zal groeien en dat 

betekent een grotere nadruk op een verstandig ‘beheer’ van al onze voorzieningen. 

Kwaliteitsniveau en kosten zullen in een juist evenwicht moeten worden gebracht.  

Verkeersveiligheid  

De ChristenUnie wil de verkeersveiligheid verbeteren, vooral voor fietsers en 

voetgangers. De verkeersveiligheid rond scholen blijft hierbij onze aandacht houden. 

Wij willen dit doen door:  

 het aanleggen van afzonderlijke fietspaden  

 de verkeerssituatie voornamelijk bij rotondes duidelijker te maken  

 het inrichten van 30km-zones.  

 Het ontmoedigen dat kinderen met de auto naar school worden gebracht 
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Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor een betere 

ontsluiting van en naar de kernen?  

Versterking ontsluiting N207 en N11 en goede infrastructuur in stad.  

Wij willen dat de gemeente meewerkt met de betrokken Ministeries en de Provincie 

om de ontsluiting van Alphen aan den Rijn richting Amsterdam (N207 noord) en het 

verbeteren van de mobiliteit op de N11 te verbeteren. Ook de aanleg van de 

Maximabrug en verbinding op de N207 door de Gnephoek is hiervoor noodzakelijk.  

 

Wij zetten ons in voor een goede ontsluiting richting de N11 en A12. Samen met de 

provincie wordt gezocht naar een tracé wat het centrum van Hazerswoude-Dorp en 

Boskoop ontlast en het boomkwekerijgebied goed ontsluit. Dit tracé moet aansluiten 

op de westelijke rand weg die aangelegd wordt door Waddinxveen en aansluit op de 

A12. Bij de keuze van het tracé worden de natuur- en landschappelijke waarden 

meegewogen. 

Terugdringen van het gebruik van auto’s  

Het gebruik van de auto willen wij zoveel mogelijk terugdringen en het gebruik van 

het openbaar en/of gedeeld vervoer (zoals carpooling) stimuleren.  

 

Verbetering verkeersveiligheid in wijken en nabijheid van scholen  

De verkeersveiligheid in alle woonwijken wordt verbeterd door onder meer het 

inrichten van 30 km-gebieden. Ook de routes naar scholen moeten veiliger gemaakt 

worden, onder andere door meer overzichtelijke rotondes en kruisingen.  

 

Verbetering infrastructuur voor mensen met een beperking  

Openbare gebouwen en wandelpaden worden toegankelijk gemaakt dan wel 

gehouden voor iedereen, die bijvoorbeeld van een rolstoel afhankelijk is.  

Wij willen in het centrum en in de winkelcentra wandelpaden voor visueel 

gehandicapten, nadat de gemeente vooraf heeft geïnventariseerd wat de behoeften 

zijn van de doelgroepen. Optimalisatie van het gebruik van het openbaar vervoer 

speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

Verbetering van parkeerverwijzingssystemen  

Het parkeren wordt op een logische wijze zoveel mogelijk geclusterd waarbij 

verwijzingssystemen de meest voor de hand liggende parkeergebieden aangeven. De 

ChristenUnie ziet een oplossing voor parkeerproblemen in de wijken door een beter 

gebruik van de beschikbare ruimte.  
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Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor het stimuleren 

van het fietsen en het gebruik van het OV?  

 

Het stimuleren van het openbaar vervoer en fiets  

Het gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en het Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer (CVV) moet verder verbeterd worden.  

Dit kan door de in gemeente en regio door de randvoorwaarden van de CVV te 

verbeteren (fijnmaziger net, prijsstelling et cetera). Vooral het belang van de CVV 

voor de kleine kernen zal worden bewaakt (zie ook hoofdstuk 1).  

 

Uitbreiding fietsroutes en verbetering veiligheid voor fietsers  

Wij willen zo goed mogelijk de fietsroutes binnen de gemeente scheiden van het 

overige verkeer. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren wordt gericht 

beoordeeld welke maatregelen op verschillende plekken, zoals bij rotondes, nodig 

zijn om een onduidelijke en onveilige verkeerssituatie te voorkomen.  

Snelfietsroutes die omliggende plaatsen met elkaar verbinden hebben de aandacht, 

zodat woon-werkverkeer met de fiets optimaal wordt gefaciliteerd. Gezien de 

opkomst van elektrische fietsen wordt de actieradius daarbij ruim genomen. Nieuwe 

wijken worden fietsvriendelijk ingericht. 

 

Het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van het treinvervoer  

Om een bijdrage te leveren aan een betere mobiliteit en klimaatdoelstellingen vinden 

wij het belangrijk dat het openbaar vervoer wordt versterkt. Wat betreft de 

treinverbindingen streven wij naar spoorverdubbeling en een rechtstreekse 

railverbinding richting Schiphol.  

 

Verbetering van bushaltevoorzieningen aan randen van stadshart  

Er komen goede bushaltevoorzieningen rondom het centrum, maar de stadsbussen 

zullen het winkelgebied minder doorkruisen.  
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2.4 Economie  

“Bouwen op vertrouwen” is ons motto bij het versterken van de lokale economie. De 

belangrijkste taak van de gemeente is het creëren van en bijdragen aan goede 

randvoorwaarden waarbinnen de economie kan floreren. Daarnaast heeft de 

gemeente een taak in het bijeen brengen van verschillende partijen die in 

samenwerking gericht zijn op het versterken van de economie en het vergroten van 

de werkgelegenheid.  

Belangrijk voor de ChristenUnie zijn de volgende punten:  

 het revitaliseren van bedrijfsterreinen  

 het versterken van het stadshart  

 het bestrijden van (jeugd) werkeloosheid  

Meer dan ooit is het nodig om nu te investeren in de economie van Alphen aan 

den Rijn. De krediet- en economische crisis die in 2008 aan het licht kwam en waar 

we meer en meer de gevolgen van voelen, vraagt om een aanpak waarbij iedereen 

betrokken is. Het gaat dan om de inzet van ondernemers, werknemers, en, 

consumenten. Wanneer iedereen zijn rol goed oppakt zijn we in staat om verder te 

“bouwen op vertrouwen”. Maar voor de ChristenUnie staat niet de terugkeer naar het 

verleden voorop. We streven er naar te leren van het verleden.  

Wij staan kritisch tegenover de cultuur van meer consumeren en hebzucht. Dit 

betekent niet alleen iets op landelijk en wereldniveau, maar heeft juist lokaal 

betekenis.  

Een betaalde baan hebben is een groot goed, zeker in deze tijd waarin de 

economie onder druk staat. Bovendien, wanneer mensen werk hebben waarin zij hun 

talenten kunnen inzetten, bewegen zij zich ook in sociale verbanden. Het dankbare 

resultaat van werk is natuurlijk het genieten van inkomen, dat nodig is voor het 

betalen van de vaste lasten, maar ook voor het welzijn van mensen. Een sterke 

economische ontwikkeling, juist regionaal en plaatselijk, is hiervoor gewenst.  

Wij willen hierbij vooral inzetten op het voorkomen van jeugdwerkloosheid en de re-

integratie van werklozen naar betaald werk. We moeten daarbij goed inspelen op de 

wensen van werkgevers c.q. waar mogelijk belemmeringen wegnemen die zij ervaren. 

Dit moet mogelijk zijn door de goede ligging van Alphen aan den Rijn, midden in de 

Randstad.  

Ondanks veel werkgelegenheid in onze regio staan nog te veel mensen voor hun 

gevoel aan de zijlijn van het economische speelveld doordat zij niet kunnen 

deelnemen aan het arbeidsproces. Sociale voorzieningen vormen daarom een 

belangrijke achtervang.  
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De bijstand is een vangnet bij uitstek. Hoewel daar soms anders over gedacht lijkt 

te worden, is ook deze sociale uitkering geen eindstation, maar beschikbaar voor 

mensen die tijdelijk niet kunnen participeren in het arbeidsproces. Terugkeer naar de 

arbeidsmarkt is steeds uitgangspunt! Dit geldt voor iedereen die voor korte of lange 

duur geen toegang meer heeft tot de arbeidsmarkt. 

 

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Bloeiend stadshart  

Een aantrekkelijk stadshart is nodig om een vestiging van een breed scala van 

branches mogelijk te maken. Diversiteit van winkels heeft als doel dat het 

aantrekkelijk is voor consumenten om te winkelen in Alphen aan den Rijn en dat de 

middenstand kan floreren. Een goed vestigingsklimaat voor de middenstand is hierbij 

noodzakelijk.  

Geen 24-uurs economie  

Door het creëren van een 24-uurs economie wordt een ongewenste druk op kleine 

ondernemers/ kleine zelfstandigen en werknemers gelegd en worden zij in een 

nadeliger positie gezet ten opzichte van het groot winkelbedrijf. Bovendien staat dit 

haaks op de Bijbelse boodschap dat regelmatig rusten een heel goede zaak is en 

dat dit een Bijbelse opdracht is voor ons eigen welzijn. Wij willen de openingstijden 

van winkels zoveel mogelijk beperken tot de huidige (wettelijke) tijden: van maandag 

tot en met zaterdag, inclusief koopavond(en). Ook als de gemeente de bevoegdheid 

krijgt om tot een uitbreiding van de winkeltijden te komen willen wij aan dat 

uitgangspunt vasthouden.  

Revitaliseren van bedrijfsterreinen  

In bedrijfsterreinen moet continue geïnvesteerd worden, niet alleen door de overheid 

maar ook door ondernemers zelf. Vindt dit niet plaats dan zal een bedrijfsterrein 

binnen de kortste keren verloederen.  

Het creëren van een goed vestigingsklimaat door herstructurering 

De gemeente schept binnen haar mogelijkheden voorwaarden voor bedrijven om bij 

te dragen aan een goede economische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn en de 

regio.  

Dit kan de gemeente doen door binnen het grondbeleid en herstructurering in te 

zetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven (dan wel het hervestigen/verhuizen 

van bestaande bedrijven) en door een goed vestigingsklimaat te creëren, bijvoorbeeld 

door beperkte en duidelijke regelgeving en een goede samenwerking met o.a. de 

Kamer van Koophandel.  
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Landbouw  

De ChristenUnie draagt de agrarische sector een warm hart toe. Land- en tuinbouw 

vormen een belangrijke economische en sociale drager voor de leefbaarheid van het 

platteland en het „open houden‟ van de open ruimte. De agrarische sector is nog 

steeds van onmisbare betekenis voor de samenleving, vanwege voedselvoorziening, 

natuurbeheer en recycling, en als leverancier van grondstoffen.  

Greenport 

De boomkwekerij rond Boskoop en Rijnwoude is volop in ontwikkeling. Van de 

landelijke overheid heeft dit boomkwekerijgebied de speciale status Greenport 

gekregen. De Greenport regio Boskoop is belangrijk voor de regionale economie en 

werkgelegenheid. Naast de regionale belangen is het een internationaal 

toonaangevend centrum voor de boomkwekerij. Om deze positie vast te houden 

moet de Greenport ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.  

Om verder te kunnen groeien, is meer ruimte nodig. Afgesproken is die ruimte eerst 

te zoeken binnen de boomteeltcontour. De contour is in overleg met de provincie 

aangewezen en is het gebied waarin de boomkwekerij zich mag ontwikkelen. In dit 

gebied liggen onrendabele stukken kwekerijgrond die via herstructurering weer 

samengevoegd kunnen worden tot moderne kwekerijpercelen. 

In de Greenport vindt schaalvergroting plaats, zowel bij de handelaren als de kweker. 

In verband met deze grotere bedrijven en vanwege het belang om snel te kunnen 

leveren, is er behoefte aan een goede ontsluiting.  

Door het samenvoegen van bedrijven verliezen bedrijfswoningen hun functie. Het is 

belangrijk dat er goede regels komen om deze woningen te kunnen verkopen aan 

niet-kwekers zonder dat de bedrijven hinder ondervinden van deze nieuwe 

bestemming. De nieuwe landelijke regels voor plattelandswoningen kunnen hiervoor 

een oplossing bieden. 

De mogelijkheden die de Greenportstatus biedt moeten voldoende benut worden. 

Vanwege het internationale karakter moeten we aansluiten bij de andere Greenport 

gemeenten en gezamenlijk optrekken, om zo de positie van de Greenport verder te 

versterken. 

Aansluiten op regionale arbeidsmarkt  

Een sterke economie is de beste basis voor werkgelegenheid. Het gemeentebestuur 

zal de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid moeten versterken.  

Door deze samenwerking kan een betere re-integratie van langdurig werklozen 

worden aangeboden. Alphen aan den Rijn is gebaat bij betrokkenheid van alle 

inwoners, ook in het economische proces.  
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Werkgelegenheid  

De gemeente moet zich – binnen haar beperkte mogelijkheden op dit terrein – 

inspannen voor de moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. Werkloosheid onder 

bepaalde groepen blijft een punt van aandacht. Vooral de jonge, de allochtone en 

de langdurig werklozen verdienen bijzondere aandacht. De taken van de gemeente 

op sociaaleconomisch gebied behelzen ook het scheppen van voorwaarden voor een 

optimale ontwikkeling met betrekking tot werkgelegenheid, arbeidsmarkt en 

bedrijfsleven. Waar het om werkgelegenheid in de regio gaat, maakt de gemeente 

zich sterk voor goede samenwerking met naburige gemeenten en de provincie. Te 

denken valt aan de regionale platforms arbeidsmarktbeleid. Gezamenlijk worden 

duidelijke regiovisies ontwikkeld.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor het stimuleren 

van de economie?  

Ontsluiting Greenport 

In het oosten van Boskoop is de laatste jaren hard gewerkt aan de Oostelijke 

rondweg. De laatste stukjes moeten voortvarend afgemaakt worden. 

In het westen van Boskoop en het aangrenzende gebied van Rijnwoude moet nog 

een grote slag gemaakt worden. Wij willen dit oppakken in combinatie met de 

Westelijk randweg, die moet zorgen voor een verbinding van de A12 naar de N11. 

Herstructurering 

De mogelijkheden die beschreven zijn in de pilot Zuidwijk moeten samen met de 

sector verder uitgewerkt worden voor de rest van het gebied. Hieruit moeten 

eenvoudige en eenduidige procedures ontstaan waarmee de kwekers aan de slag 

kunnen. Wij vinden dat voor vragen en procedures zoveel mogelijk van één 

gemeentelijk loket gebruikt gemaakt moet kunnen worden, om de regeldruk laag en 

procedures overzichtelijk te houden.  

Een actief (grond)beleid  

Wij zijn voorstander van een actief (grond)beleid, waarin de gemeente die 

randvoorwaarden schept die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van Alphen 

aan den Rijn en de regio en het vestigen van nieuwe bedrijven. Daarbij wordt 

gestreefd naar voordeelontneming in het geval van onredelijke benadeling van de 

gemeenschap door grondspeculatie, bijvoorbeeld door onteigening. 

 

Ontwikkeling van bedrijfsterreinen  

De gemeente voert een zodanig ruimtelijk beleid dat er steeds een toereikend en 

gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen beschikbaar is. Bedrijfsterreinen worden goed 

ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer. Bedrijfsterreinen worden duurzaam 

ingericht en functioneren bij voorkeur klimaatneutraal.  



 

 
 

44 

Uitbreiding van bedrijfsterreinen vindt volgens ons alleen plaats wanneer er geen 

substantiële leegstand is op andere bedrijfsterreinen in de omgeving en er sprake is 

van een duidelijke behoefte. Regionale afstemming vindt plaats. De vestiging van 

detailhandel op bedrijfsterreinen wordt niet toegestaan. De vestiging van sport en 

leisure-gerelateerde ondernemingen behoort wel tot de mogelijkheden. Gezien het 

enorme overschot aan kantoren wil de ChristenUnie in principe geen vergunningen 

meer verstrekken voor nieuwbouw van kantoren. 

 

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat  

Aan de Kamer van Koophandel en aan ondernemers(verenigingen) vragen wij om met 

creatieve ideeën te komen om het vestigingsklimaat van Alphen aan den Rijn verder 

te verbeteren. Wij willen een periodiek onderzoek laten uitvoeren naar de kenmerken 

van de Alphense economie en op basis hiervan komen tot een strategie die moet 

bijdragen tot de versterking van de lokale economische infrastructuur.  

 

Afronding van Lage Zijde tot aantrekkelijk centrumgebied/winkelcentra  

De Lage Zijde moet, complementair aan de Hoge Zijde, verder ontwikkeld worden tot 

een aantrekkelijk stadshart. Daarnaast moeten winkelcentra in de wijken aantrekkelijk 

zijn. De exploitanten zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk maar de 

gemeente kan hierbij wel ondersteuning bieden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 

winkelcentra Ridderhof en Herenhof. Ondernemingen waar gokautomaten worden 

geëxploiteerd of coffeeshops behoren volgens ons geen plek te krijgen in Alphen 

aan den Rijn.  

Vanwege het toenemende kopen via internet ligt een uitbreiding van de 

winkeloppervlakte volgens ons niet voor de hand. Waar mogelijk moet leegstand 

worden voorkomen.  

Convenant re-integratie van werklozen  

Het is onze wens dat in een convenant met de Kamer van Koophandel, het 

bedrijfsleven en andere belanghebbenden afspraken worden gemaakt die leiden tot 

de re-integratie van werklozen (zie hoofdstuk 1). 

 

Uitwerken van bedrijfsservice loket  

Tevens zien wij graag, dat in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel 

een serviceloket specifiek voor bedrijven verder wordt uitgewerkt. Via dit loket krijgen 

bedrijven toegang tot overheidsfaciliteiten. Speciale aandacht krijgt het midden- en 

kleinbedrijf, in het bijzonder bedrijven die gericht zijn op de ontwikkeling van de 

kenniseconomie.  

 

Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen verdienen een bijzondere 

stimulans.  

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de land- en tuinbouw en bomen- en sierteelt. 

In dit kader wordt kleinschalige recreatie in het buitengebied ondersteund.  
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Aantrekken van kennisintensieve bedrijven  

Wij willen bereiken dat, door het aanbrengen van specifieke voorzieningen binnen de 

informatie- en communicatietechnologie, kennisintensieve bedrijven worden 

aangetrokken. Dit zijn bedrijven die weinig vervuilen en een goede bijdrage leveren 

aan de economische structuur van Alphen aan den Rijn. Tevens levert dit 

werkgelegenheid op die nu nog niet voldoende in de gemeente aanwezig is. 

 

Economie in de diverse kernen 

Om de leefbaarheid in de diverse kernen in stand te houden wordt de 

instandhouding van een combinatie van functies (detailhandel, bank etc.) nagestreefd.  

 

Re-integratie naar werk (zie hoofdstuk 1.2) 

De re-integratie van uitkeringsgerechtigden is er volgens de ChristenUnie op gericht 

dat de periode van bijstandsverlening zo kort mogelijk is, om zo de aansluiting op 

de arbeidsmarkt te vergroten. Bij het inkopen van re-integratietrajecten wordt 

rekening gehouden met de individuele belangen en mogelijkheden van 

uitkeringsgerechtigden, met als doel het succes tot re-integratie te vergroten. Het 

intensieve systeem van klantmanagement dat in het kader van de WWB is gestart, 

wordt geëvalueerd en bij succes voortgezet.  

 

Verbeteren van startkwalificatie van jongeren (zie hoofdstuk 1.2) 

Wij willen dat meer jongeren met een startkwalificatie tot de arbeidsmarkt toetreden. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er een betere aansluiting komt tussen het onderwijs 

en het bedrijfsleven. Dit kan door een beter beeld te geven over de behoeften die 

er op korte termijn en in de toekomst zijn en door een betere afstemming tussen 

het bedrijfsleven en het onderwijs.  

 

Recreatie en toerisme  

Vanwege het gunstige effect op de detailhandel, willen wij dat de verblijfsrecreatie 

wordt gestimuleerd. Archeon en Avifauna worden daarom goed ontsloten met 

openbaar vervoer en fietspaden. Ook aan de recreatieve functie in het buitengebied, 

wordt aandacht besteed, terwijl ook de toeristische aantrekkingskracht van de Limes 

wordt benut. Aan de randen van Alphen aan den Rijn wordt voldoende uitloopgebied 

met een recreatieve functie gerealiseerd. Wij willen het kamperen bij de boer verder 

stimuleren.  
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Van stimuleren naar faciliteren!  

3.1 Openbaar bestuur  

De overheid moet haar rol binnen de samenleving met gezag kunnen invullen. Gezag 

moet het gemeentebestuur wel verdienen: door het vergroten van de betrokkenheid 

van de Alphense inwoners, door het verkleinen van de kloof tussen burgers en 

overheid maar vooral door de “goede dingen, goed te doen”. De ChristenUnie staat 

voor een betrouwbare, integere en efficiënte overheid die uitlegt hoe zij belangen 

weegt, verantwoording aflegt over welke besluiten genomen zijn en op welke wijze 

belastingmiddelen zijn ingezet. In de communicatie speelt de sociale media een 

steeds grotere rol. Het gemeentebestuur pakt haar rol op dit gebied proactief op. 

De overheid moet er steeds voor zorgen dat burgers en groepen van burgers 

voldoende mogelijkheden hebben om het overheidsbeleid te beïnvloeden, voor zover 

daarmee de belangen van andere burgers niet onevenredig worden geschaad. Dat is 

geen vanzelfsprekendheid. Veel burgers voelen een grote afstand tussen henzelf en 

diegenen die de besluiten nemen. Het moet voor politici een punt van voortdurende 

aandacht zijn; juist op lokaal niveau zou het hart van de democratie „gezond‟ 

moeten kloppen. De overheid hoort – zeker hier – dicht bij de burgers te staan. De 

ChristenUnie wil eraan blijven werken de politiek weer geloofwaardig in de 

samenleving te laten staan. De ChristenUnie vindt dat de kern van het democratisch 

functioneren.  

Maar dat neemt niet weg dat ook burgers een rol spelen in dit krachtenveld. De 

democratie kan alleen goed functioneren wanneer burgers zich betrokken tonen. 

Zeker, het is aan de gemeentelijke overheid daarvoor de randvoorwaarden te 

scheppen, bijvoorbeeld door middel van een heldere en eenduidige 

informatievoorziening. De andere kant van de medaille is dat burgers ook zelf hun 

verantwoordelijkheid nemen, op individuele basis of vanuit (belangen)groepen. De 

stem van burgers hoort in een gezonde democratie een eigen plaats te hebben. De 

overheid heeft daarnaast een eigen verantwoordelijkheid. Nimmer kan de overheid 

een spreekbuis zijn van belangengroepen. De overheid „hoort‟ en „weegt‟ en – nog 

belangrijker – zij „legt uit‟! In dat „horen en wegen‟ heeft de overheid nadrukkelijk 

oog voor gevoelens van minderheden.  

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de „uitleg‟ die de overheid geeft. 

Regelgeving wordt ingewikkelder, mede door Europese en mondiale ontwikkelingen. 

Ook in dat opzicht wordt „de wereld steeds kleiner‟. Hier ligt een knelpunt, want de 

overheid is onvoldoende meegegroeid in de noodzaak en de behoefte om al die 

complexe wetten en voorschriften regelgeving ook duidelijk aan de burger uit te 

leggen. De ChristenUnie roept ertoe op nieuwe vormen te zoeken om het 

overheidsbeleid duidelijker bij de burger te laten „landen‟.  
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Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Goed bestuur, dicht bij de burger  

In de visie van de ChristenUnie staat het gemeentebestuur midden in de 

samenleving. Zij vraagt zich steeds af op welke wijze haar burgers het meest tot hun 

recht kunnen komen. Directe wederzijdse betrokkenheid tussen bestuur en burgers is 

meer dan noodzakelijk. Dat wil niet zeggen dat alles wat groepen burgers 

gerealiseerd willen zien ook verantwoord is. Een gemeentebestuurder is veel meer 

dan een vervuller van de wensen van burgers. Er vindt een maatschappelijke en 

principiële afweging van belangen plaats. De gemeenteraad is kritisch op zijn eigen 

functioneren en beoordeelt dit regelmatig. Daarbij stelt de raad zich vooral de vraag 

in hoeverre zij in staat zijn om de belangenafweging goed vorm en inhoud te geven. 

Om als gemeente deze focus goed in te kunnen vullen is het noodzakelijk de 

harmonisatie en het stroomlijnen van de gemeentelijke organisatie (vanwege de 

fusie) met voortvarendheid af te ronden. 

Participatie van de burger  

In de visie van de ChristenUnie wordt de burger actief betrokken bij de 

beleidsvorming en -uitvoering. Burgers merken dat voor hen een „open oor‟ bestaat 

bij de politiek en het gemeentelijk apparaat. De bestuurlijke cultuur is „open‟ en 

„transparant‟. Individuele burgers en maatschappelijke organisaties beschikken over 

goede inspraakmogelijkheden bij interactieve beleidsprocessen. Deze 

beleidsvoorbereidende processen hebben de voorkeur boven referenda.  

Dualisme  

Dualisme in de plaatselijke politiek is bedoeld om de rol van de gemeenteraad 

tegenover het college van Burgemeester en Wethouders te versterken. De 

gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking en heeft in het dualistisch stelsel meer 

mogelijkheden het college te controleren en om grenzen te stellen aan het handelen 

van het college (“kaders te stellen”). De ChristenUnie vindt dat de Alphense 

gemeenteraad deze rol nog steeds onvoldoende tot zeer onvoldoende benut. 

Daarmee laat de gemeenteraad het college teveel de ruimte haar „eigen weg‟ te 

gaan. Dualisme moet uiteindelijk de overheid weer dichter bij de burger brengen. De 

gemeenteraad moet zijn eigen agenda kunnen voeren, dat belang overschrijdt de 

bestaande grenzen van coalitie en oppositie. Het integreren van de verschillende 

bestuursculturen van de bij de fusie betrokken gemeenten biedt een kans om in het 

vervolg meer op de inhoud het debat met elkaar én met het college aan te gaan. 

Regionale samenwerking  

Op sommige gebieden is het aan te bevelen dat (buur)gemeenten samenwerken. Dat 

kan bestuurlijke voordelen hebben; het resulteert in het spreken met één stem. In 

elk geval gaat er een krachtiger geluid naar de provincie en/of het Rijk. Maar er zijn 

mogelijk ook economische voordelen (kostenbesparing). De ChristenUnie wil wel 

waakzaam toezien op de nadelen.  
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Regionale samenwerking moet niet ontaarden in het optreden van bureaucratische 

overlegorganen. Zowel het overleg als de besluitvorming in regionaal verband moet 

transparant zijn. Democratische controle moet te allen tijde mogelijk zijn.  

Internationaal  

Inwoners van Alpen aan den Rijn leven niet op een eiland. De wereld wordt door 

allerlei ontwikkelingen op het gebied van communicatie steeds kleiner. Ontwikkelingen 

in de wereld om ons heen mogen wij niet ongeïnteresseerd aan ons voorbij laten 

gaan. De ongelijke verdeling van welvaart mag ons niet koud laten. De gemeentelijke 

overheid heeft een taak in het bewustmaken van burgers van hun plaats in de 

wereld. De ChristenUnie juicht het toe dat burgers vanuit hun mondiale 

betrokkenheid activiteiten ontplooien, op vele plekken in de wereld actief 

medemensen ondersteunen, en vindt dat het gemeentebestuur dit moet stimuleren. 

De stedenband met Oudtshoorn (Zuid-Afrika), Bruchkobel en Waldkappel (Duitsland) 

biedt goede mogelijkheden om deze betrokkenheid van burgers op gang te krijgen 

en te houden.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor een betrouwbaar 

openbaar bestuur?  

Een betrouwbare en integere overheid 

De ChristenUnie geeft haar kaderstellende, controlerende en 

volksvertegenwoordigende functie vorm en inhoud door te luisteren naar burgers en 

betrokken te zijn op de samenleving. Zij is daarbij betrouwbaar in haar handelen.  

 

Continue aandacht voor communicatie en inspraak.  

Communiceren is geen eenrichtingsverkeer. Het is eerst luisteren en daarna spreken. 

Wij willen dat de gemeenteraad het beleid verbetert rond inspraak, interactieve 

beleidsvorming, publiekrechtelijke samenwerking e.d., zodat verwarring over 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden voorkomen. Aan het begin van 

inspraaktrajecten communiceert de gemeente duidelijk over hoe ver de inspraak 

gaat.  

 

Sociale media 

Communiceren via de sociale media geeft ook een gemeentebestuur grote 

mogelijkheden. De gemeente maakt in het algemeen en per beleidsplan ook een 

communicatieplan waarin de sociale media een herkenbare plaats innemen. 

 

Referenda  

Wij zijn geen voorstander van referenda. De inwoners van Alphen aan den Rijn 

hebben een gemeentebestuur gekozen dat, als vertegenwoordigers van de kiezers, 

individuele belangen moet afwegen tegen algemene maatschappelijke belangen. 
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Vanzelfsprekend moet dit wel transparant gebeuren en dient achteraf verantwoording 

worden afgelegd.  

 

Burgerinitiatieven  

Volgens de ChristenUnie moet de burger zonder onnodige drempels met 

gemeentebestuurders kunnen communiceren en voldoende mogelijkheden hebben om 

initiatieven aan het gemeentebestuur voor te leggen.  

 

Raadsbudget  

De gemeenteraad moet onafhankelijk van het college haar taak kunnen uitoefenen. 

De samenwerking in de raad moet worden verbeterd zodat de gemeenteraad 

(coalitie en oppositie) veel meer haar eigen agenda kan voeren. Hiervoor is het 

nodig dat de gemeenteraad een vast, substantieel, budget binnen de 

gemeentebegroting beschikbaar heeft om eigen initiatieven te kunnen ontplooien.  

 

Belangenverenigingen van de diverse kernen  

Wij willen dat het overleg met de belangenverenigingen van de diverse kernen in 

stand blijft, zodat het gemeentebestuur goed inspeelt op de vraagstukken die leven 

in de kleine kernen.  

 

Structureel overleg kerken en andere religieuze en maatschappelijke instellingen.  

De ChristenUnie ziet graag dat de burgemeester en het college kerken en andere 

religieuze en maatschappelijke instellingen actief betrekken bij de samenleving en de 

actieve rol die zij hierin kunnen vervullen.  

 

Actieve regionale samenwerking met behoud van democratische waarden  

De gemeente bevordert de kracht van „collega‟-gemeenten in de Rijnstreek en 

stimuleert samenwerking tussen gemeenten. Ons uiteindelijke streven is erop gericht 

dat er een regionale samenwerking gevormd gaat worden op de schaal van de 

veiligheidsregio.  

 

Alphen aan den Rijn, een millenniumgemeente!  

Wij willen dat de gemeente Alphen aan den Rijn een millenniumgemeente wordt. In 

september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de 

Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en 

honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om 

in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en 

schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen 

moeten in 2015 gehaald zijn.  
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De acht Millenniumdoelen  

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 

2. Alle jongens en meisjes gaan naar school  

3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten  

4. Kindersterfte is sterk afgenomen  

5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap 

6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt  

7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu  

8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp  

Veel inwoners zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over de grens. 

Mondiale problematiek laat mensen niet onberoerd, maar men wil de betrokkenheid 

graag omzetten in concrete acties. Inwoners kunnen een concrete bijdrage leveren, 

enerzijds door projectsteun, maar anderzijds ook door betrokkenheid.  

Veel lokale groepen vinden het stimulerend en nuttig als de gemeente dit 

ondersteunt. De gemeente Alphen aan den Rijn vult bovenstaande uitgangspunten 

onder andere in door concrete projecten uit te voeren in samenwerking met het 

VNG en de munisipaliteit Oudtshoorn (ZA).  

De stedenband wordt langs twee lijnen ingevuld:  

a) door bestuurlijke contacten tussen beide gemeentebesturen 

b) door het stimuleren van contacten tussen de bevolkingsgroepen van beide 

gemeenten (bijvoorbeeld via de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA; zie 

www.stedenband.com) 

 

Stedenbanden 

De stedenband met Oudtshoorn (Zuid-Afrika), Bruchkobel en Waldkappel (Duitsland) 

blijven in stand en wordt gestimuleerd en ondersteund. De gemeente Alphen aan 

den Rijn zal een millenniumgemeente worden en een grotere bijdrage leveren aan 

(ontwikkelings)samenwerking en ruimte geven aan ontmoeting tussen culturen.  

 

3.2 Dienstverlening  

De inwoners van Alphen aan den Rijn moeten kunnen vertrouwen op een goede en 

betrouwbare dienstverlening door de gemeente. Deze dienstverlening is heel breed, 

het gaat om het afgeven van paspoorten, het geven van goede informatie over 

bouwprojecten maar ook over goede zorgvoorzieningen en bijstandsuitkeringen. De 

kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van deze dienstverlening moet voorop 

staan. Hiervoor wordt het Service Centrum Alphen aan den Rijn nog verder 

ontwikkeld zodat zij het loket wordt voor alle overheidsdiensten in de gemeente. Dit 

vraagt om medewerkers die beschikken over een dienstverlenende instelling en brede 

kennis van de producten die worden aangeboden. De burgers worden zoveel 

mogelijk aan ‘één loket’ worden geholpen (voorkomen van het héén en weer sturen 

van burgers) 
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De inwoners van Alphen aan den Rijn mogen rekenen op een goede dienstverlening 

door de gemeente. Er zijn immers geen andere aanbieders als het bijvoorbeeld gaat 

om een paspoort. Wij willen dat het mogelijk wordt om alle producten van de 

overheid, dus niet alleen van de gemeente, in het service centrum Alphen aan den 

Rijn beschikbaar worden gesteld. Burgers, bedrijven en instellingen hebben één 

centraal aanspreekpunt voor hun vragen en opmerkingen, die verband houden met 

de producten en diensten van de overheid in brede zin en de gemeente in het 

bijzonder.  

Om dit streven werkelijkheid te zien worden, dient een goede samenwerking tussen 

de verschillende overheidsorganisaties en een goede ICT-omgeving gerealiseerd te 

worden.  

Deze ontwikkeling past binnen het huidige beleid waarbij aan de gemeenten steeds 

meer taken worden toevertrouwd. De gemeente staat immers dicht bij de burgers, 

bedrijven en instellingen.  

Maar deze ontwikkeling vraagt ook dat veel persoonlijke informatie van de inwoners 

in allerlei databanken zijn opgeslagen. De ChristenUnie vindt het daarbij zeer 

belangrijk dat de privacy van burgers gewaarborgd blijft.  

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Een goede dienstverlening betekent voor ons:  

Klantvriendelijk en vraaggericht  

De vraag van de klant is het uitgangspunt voor de geboden dienstverlening (en niet 

het eigen product en dienstaanbod van de gemeente). Dit vraagt om medewerkers 

die vanuit de vraag meedenken en in staat zijn door te verwijzen naar de juiste 

instanties.  

 

Helder  

De gemeente gebruikt begrijpelijke taal en is duidelijk over wat ze wel en niet kan 

betekenen voor de klant.  

 

Goed bereikbaar  

Producten worden niet alleen vanuit het Service Centrum Alphen aan den Rijn in het 

stadskantoor beschikbaar gesteld. Een goede digitale dienstverlening is beschikbaar 

zodat producten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Een deel van de dienstverlening 

zal ook in de kernen en in de wijk beschikbaar zijn, als blijkt dat daar behoefte aan 

is. 

 

Maatwerk  

Volgens de ChristenUnie denkt de gemeente binnen de wettelijke kaders flexibel en 

creatief mee met de burger en houdt niet star vast aan de algemene kaders of 

procedures.  
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Zorgvuldige afhandeling van klachten  

De inwoners mogen vertrouwen op een betrouwbare overheid die geen misbruik 

maakt van haar bevoegdheden.  

Bezwaarschriften en klachten worden op een snelle en zorgvuldige wijze behandeld. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk ook gebruik gemaakt van informele afdoeningswijzen, 

zoals telefonisch contact. In Rijnwoude is daarmee ervaring opgedaan. Het op een 

laagdrempelige en toegankelijke wijze behandelen van uitingen van ongenoegen kan 

veel officiële klachten en bezwaren voorkomen.  

 

Efficiënt  

De gemeente probeert de afhandeltermijnen zo kort mogelijk te houden en beperkt 

de regeldruk voor inwoners, bedrijven en instellingen.  

 

Professioneel  

De medewerkers van de gemeente zijn zich er van bewust dat zij in hun contacten 

met klanten het “visitekaartje” vormen van de gemeente. Zij beschikken over de 

kennis en vaardigheden om dit op de door de organisatie gewenste wijze te kunnen 

doen.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor een goede 

gemeentelijke dienstverlening?  

Aanscherping van de servicenormen en dienstverlening  

De ChristenUnie wil de servicenormen van de gemeente verder aanscherpen en 

richten op de dienstverlening waarop de burger als klant mag rekenen. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het beantwoorden van brieven, e-mails en telefonische 

dienstverlening. De komende jaren zal het serviceplein moeten groeien in efficiency. 

 

Beperken overbodige regelgeving en duidelijker formulieren  

Het inperken van overbodige regelgeving zal worden voortgezet. Maar is er is ook 

sprake van regelgeving die wij juist willen aanscherpen bijvoorbeeld als het gaat om 

vergunningen voor de exploitatie van seksinrichtingen en koffieshops. 

  

Persoonlijke internetpagina (PIP) voor iedere inwoner  

De digitale dienstverlening wordt uitgebreid. Burgers kunnen beschikken over een 

eigen persoonlijke internetpagina bij de gemeente waarbij zij kunnen aangeven over 

welke onderwerpen zij actief door de gemeente willen worden geïnformeerd en 

waarbij zij hun opmerkingen voor de gemeente kwijt kunnen.  

 

Service vanuit het gemeentehuis in de kernen en wijken 

Wij willen dat producten niet alleen vanuit het stadhuis beschikbaar worden gesteld, 

maar dat inwoners thuis via een goede digitale dienstverlening hun producten 

kunnen kopen.  
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Wanneer noodzakelijk of, gezien omstandigheden, zeer gewenst, wordt er een 

huisbezoek afgelegd door ambtenaren om de producten te kunnen verstrekken. 

 

 

Verbetering van de privacy en beveiliging van gegevens.  

Het beleid met betrekking tot de privacy van de gegevens van de inwoners in de 

databanken van de gemeente blijft een optimale privacy en beveiliging garanderen. 

 

 

3.3 Veiligheid  

Overheid, burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn samen 

verantwoordelijk voor het bouwen aan een veiliger samenleving. We leven in een 

pluriforme samenleving. Duidelijkheid geven, grenzen stellen en het nemen van actie 

als dat nodig is zijn de taken van de overheid. De gemeente heeft tot taak te 

zorgen voor een preventieve aanpak die gericht is op het voorkomen van onveilige 

situaties en handhaaft in samenwerking met de politie consequent de regels.  

In voorkomende gevallen is het eveneens een taak om mensen aan te spreken op 

hun gedrag. Daarbij hoort ook het tonen van respect voor andere 

(geloofs)overtuigingen.  

Veiligheid is een onderwerp dat raakvlakken heeft met een diversiteit van 

deelterreinen en partijen.  

De zorg voor veiligheid en leefbaarheid is een kerntaak van de gemeente maar ook 

individuele inwoners hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Het moet 

mogelijk zijn dat mensen elkaar aanspreken op gedrag en hufterigheid. Toch merken 

we dat dit steeds moeilijker wordt. Dit willen wij keren door een gericht beleid op 

het verbeteren van de veiligheid, en aanpakken van hufterigheid en het vergroten 

van de sociale samenhang in de wijken.  

Hiervoor is het nodig dat de overheid grenzen stelt. Maar grenzen stellen is niet 

genoeg. Het is ook nodig om consequent deze grenzen te handhaven. Afspraak is 

afspraak. Afwijken wordt aangepakt. Daarom is de ChristenUnie tegen het 

zogenaamde gedoogbeleid. Regels spreek je af om na te komen. Criminaliteit, 

onleefbaarheid en onveiligheid moeten krachtig bestreden worden.  
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Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Een goede veiligheid voor Alphen aan den Rijn betekent voor ons een aanpak 

conform de zogenaamde veiligheidsketen. Het gaat hierbij om:  

Pro-actie / Anticiperen 

Er moet ingezet worden op het structureel voorkomen van onveiligheid. Bijvoorbeeld 

al bij het ontwerp en aanleg van een nieuwe woonwijk moet rekening worden 

gehouden met buitenruimte voor (opgroeiende) jeugd om overlast later vóór te zijn.  

Preventie  

We willen diefstal- en inbraakpreventieadviezen verstrekken en preventieve 

voorlichtingslessen over alcohol en drugs op scholen. De ChristenUnie wil ook een 

project dat zich richt op de aanpak en voorkomen voor hufterig gedrag. Extra inzet 

van buitengewone opsporingsambtenaren voor hinderlijk gedrag als bijvoorbeeld het 

veroorzaken van zwerfafval zou een andere goede stap zijn. 

Preparatie  

Het daadwerkelijk voorbereiden op de bestrijding van mogelijke aantasting van de 

veiligheid. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een veiligheidsplan en het 

uitvoeren van projecten ter vermindering van jeugdoverlast maar ook het oefenen 

van het rampenplan. Op basis van een veiligheidsscan moet per wijk (maatwerk) 

risico reducerende maatregelen genomen worden.  

Repressie  

De gemeente moet niet aarzelen om gericht op te treden in (acute) situaties. Zo 

nodig moet dit ook een gevolg hebben in een strafrechtelijk traject. Een voorbeeld 

hierbij is het optreden van de politie in geval van openbare orde-problemen maar 

ook het nodeloos laten uitrukken van de brandweer.  

Nazorg  

Nazorg is datgene dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale 

situatie. Een goede beschikbaarheid van het Bureau Slachtofferhulp en het repareren 

van kapotte bushokjes na vandalisme zijn hiervan goede voorbeelden.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor een integraal 

veiligheidsbeleid?  

Een goed veiligheidsbeleid is een integraal veiligheidsbeleid. Het heeft zijn plek in 

verschillende beleidsprogramma’s. In het kader van het verkiezingsprogramma 

onderscheiden wij:  

 



 

 
 

55 

De politie, de ogen en oren in de wijk.  

De burgemeester heeft een belangrijke taak bij het aansturen van de politie. De 

ChristenUnie vindt het belangrijk dat de burgemeester bij de invulling van zijn 

verantwoordelijkheid goed luistert naar de gemeenteraad die immers veel contacten 

in de samenleving heeft en problemen signaleert.  

Belangrijk is om de zichtbaarheid van de politie in de woonwijken en de winkelcentra 

te vergroten door het aanstellen van wijkagenten. Er kan volgens ons meer energie 

geïnvesteerd worden om de bekendheid van deze wijkagenten bij de inwoners van 

Alphen aan den Rijn te vergroten.  

 

Campagne voor meer vrijwilligers bij de brandweer  

De gemeente zorgt voor een goed toegerust en geoefend brandweerkorps. 

Rampenplannen horen up-to-date te zijn. Er wordt geregeld geoefend op zowel staf- 

als uitvoerend niveau en waarbij zowel het rampenplan als de deelplannen worden 

doorgenomen. De brandweer is ook sterk gericht op preventie. Rampen moeten 

immers voorkómen worden. De brandweer vervult een spilfunctie in de 

veiligheidsketen en moet daarvoor voldoende toegerust zijn. Omdat vrijwilligers van 

de brandweer, zeker in de kernen, heel belangrijk zijn vinden wij dat een actief 

wervingsbeleid jongeren moet stimuleren om brandweervrijwilliger te worden. De 

brandweerposten in de kernen blijven bestaan met de huidige bezetting en met het 

huidige materieel. 

 

Cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid.  

Camera’s kunnen een middel zijn om de veiligheid en/of de beleving daarvan te 

vergroten. Met dit middel moet wel heel terughoudend en zorgvuldig omgesprongen 

worden. De regels – zeker ook voor de privacy – moeten heel duidelijk zwart op wit 

staan en door OM en Registratiekamer getoetst worden. Cameratoezicht heeft 

hooguit een aanvullend karakter en komt niet in de plaats van „blauw op straat‟.  

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid  

De ChristenUnie hecht sterk aan de grondwettelijk gewaarborgde vrijheden van de 

burger. Vrijheden zijn echter altijd „begrensd‟. De gemeente moet het uitoefenen van 

vrijheden actief faciliteren, maar heeft ook de verantwoordelijkheid voor de 

handhaving van normen en waarden in het openbare leven.  

In dat kader is het goed dat er meer keurmerken komen voor uitingen in de 

publieke sfeer. Te denken valt onder andere aan de media (een convenant met 

lokale media) en internet (internetfilters in het stadhuis, op scholen en in 

bibliotheken).  
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Beperking maar in ieder geval geen uitbreiding coffeeshops en seksinrichtingen.  

Alphen aan den Rijn moet aantrekkelijk blijven om te wonen, te werken en te 

recreëren. Veiligheid en de handhaving van regels staan voorop. Een van de zaken 

waarin actief moet worden opgetreden is het oprollen van hennepkwekerijen. 

Hiervoor is een gezamenlijk aanpak van de gemeente, de woningcorporaties en 

energiebedrijven nodig.  

Een ander voorbeeld van activiteiten die geen duidelijke positieve bijdrage leveren 

aan de stad zijn coffeeshops en seksinrichtingen. De ChristenUnie wil het aantal 

koffieshops en seksinrichtingen zoveel mogelijk beperken en reguleren. Duidelijke 

regels moeten leiden tot het beperken van overlast in de directe woonomgeving. De 

voorkeur is om binnen de landelijke regelgeving het aantal zo beperkt mogelijk te 

houden. Coffeeshops, gokautomatenhallen, bordelen en sekswinkels krijgen geen 

vestigingsvergunning of verlenging daarvan of – indien dat niet mogelijk is binnen 

wettelijke kaders – mogen zij niet in de buurt van scholen gevestigd zijn.  

Waar mogelijk wordt het bestaande coffeeshop-, kansspelen- en prostitutiebeleid 

aangescherpt. Overlast van coffeeshops en hun bezoekers wordt aangepakt. 

Verruiming hiervan kan niet aan de orde zijn.  

 

Behoud van de zondagsrust  

Bij het houden van openbare samenkomsten en bij andere vormen van vrije 

meningsuiting waarborgt de gemeente de openbare orde, zeden, verkeersveiligheid, 

volksgezondheid e.d. Zij stelt daarvoor regels op. De gemeente zorgt ook voor rust 

en orde in de nabijheid van plaatsen waar godsdienstige of andere wettelijk 

geoorloofde samenkomsten worden gehouden. Zij benut alle mogelijkheden om de 

zondagsrust te waarborgen. Aan evenementen die deze rust dreigen te verstoren 

onthoudt het gemeentebestuur – binnen de grenzen van de wet – zijn medewerking. 

Het behoud van de zondagsrust betekent ook dat er geen uitbreiding komt voor de 

openstelling van winkels op zondag.  

 

Waarden en normen  

Het ambt van de overheid brengt voor het gemeentebestuur ook op het gebied van 

de zeden verplichtingen met zich mee. Openbare uitingen van prostitutie zullen 

worden bestreden. Vloeken wordt ontmoedigd en waar mogelijk tegengegaan. 

Reclame- en kunstuitingen die godslasterlijk, onzedelijk of kwetsend voor bepaalde 

groepen zijn, zal de gemeente op openbare plaatsen zoveel mogelijk weren.  
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Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor sociale 

veiligheid?  

Sociale samenhang in de wijken  

Geïnvesteerd moet worden in de sociale samenhang op wijk- en zelfs op 

straatniveau. Mensen moeten gestimuleerd worden (maar ook de vrijheid hebben) om 

een bijdrage te leveren aan de veiligheid en sociale samenhang in hun eigen 

leefomgeving. Hiervoor zal het wijkgericht werken, nadat een evaluatie heeft 

plaatsgevonden, worden gecontinueerd (zie hoofdstuk 1).  

 

Geweld op straat  

Geweld op straat komt steeds dichter bij de inwoners, die hier nooit om vragen. Het 

bestrijden van geweld op straat en in de uitgaansgebieden moet worden verbeterd 

door samenspraak met de ondernemers en inwoners. Cameratoezicht en een 

verbeterde zichtbaarheid van de politie en andere handhavers zal hieraan bijdragen.  

 

Aanpak Huiselijk geweld  

Huiselijk geweld moet, ook zonder aangifte, worden vervolgd. Dit is belangrijk omdat 

de praktijk uitwijst dat veel slachtoffers uit angst geen aangifte willen doen.  

In samenwerking met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld moet een 

verbetering van de aanpak van de daders, en opvang van de slachtoffers worden 

gerealiseerd. Wij zijn voor het toepassen van het preventief huisverbod, ook als het 

strafrecht van toepassing is.  

 

Maatwerk, op basis van wijkveiligheidsplannen  

Er wordt, samen met een vertegenwoordiging van de bewoners van iedere wijk, een 

“wijkveiligheidsplan” opgesteld en actueel gehouden. Op grond van een 

veiligheidsscan in de wijk zal door middel van maatwerk de veiligheidsbeleving in de 

wijk worden verbeterd. In dit kader zullen ook onveilige plekken en zogenaamde 

black spots worden aangepakt. Wij willen bereiken dat bewoners zelf kunnen 

aangeven welke veiligheidsproblemen zij ervaren en aan welke problemen prioriteit 

gegeven zou moeten worden. Bewoners moeten zich uitgedaagd voelen om na te 

denken welke bijdrage zij zelf aan de oplossing van een bepaald probleem kunnen 

leveren. Indien noodzakelijk treden BOA’s (BOA=Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) 

op tegen ontoelaatbaar gedrag. 

 

Mensen aanspreken op hufterigheid en ongewenst gedrag  

We leven in een samenleving waarin mensen rekening met elkaar moeten houden. 

Gedrag dat overlast tot gevolg heeft, bijvoorbeeld van jongeren door geluidsoverlast, 

moet worden aangepakt.  
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Dit zal plaatsvinden door een project dat zich richt op het bespreekbaar maken van 

“hufterig gedrag”, maar ook door het inrichten van voldoende voorzieningen, 

bijvoorbeeld voor jongeren, ter voorkoming van overlast. In overleg met de 

omliggende gemeenten wordt gestreefd naar een eenduidig sluitingstijdstip voor de 

horeca. 

 

Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik  

Het toenemende gebruik van alcohol en drugs is een maatschappelijk probleem. Er 

moet een gerichte handhaving plaatsvinden zoals dit is opgenomen in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV). Maar ook een preventief alcoholbeleid moet leiden tot 

het voorkomen van overlast en misbruik. Het aantal coffeeshops in Alphen aan den 

Rijn moet zoveel als mogelijk worden teruggedrongen.  

 

Geweld tegen publieke functionarissen  

Er wordt hard opgetreden tegen mensen die geweld plegen tegen mensen die 

werken in de publieke sector zoals ambtenaren, politie-, brandweer- en 

ambulancepersoneel, buschauffeurs etc. , of hen beledigen. Met politie, justitie en de 

openbaar vervoerbedrijven worden afspraken gemaakt hoe te handelen wanneer 

ongewenst gedrag zich voordoet. Gebruik zal worden gemaakt van materiaal van en 

expertise bij het programma Veilige Publieke Taak van BiZa. 

 

 

 

Uitbreiding van buurtbemiddeling  

Buurtbemiddeling is een goed instrument om (beginnende) conflicten bespreekbaar te 

maken en op te lossen. Wij zijn voor een uitbreiding en subsidiering van dit 

instrument.  

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen tegen criminaliteit? 

Het tegengaan van woninginbraken door Keurmerk Veilig Wonen 

Het aantal woninginbraken is in Alphen aan den Rijn hoog. Dit komt omdat in 

sommige wijken nog onvoldoende maatregelen zijn genomen in het kader van het 

Keurmerk Veilig Wonen. De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de 

woningcorporaties werkt aan een gerichte verbetering van de beveiliging van 

woningen. Wij waarderen de acties die de politie heeft ondernomen om 

woninginbraken te bestrijden.  

 

Certificaat veilige omgeving / certificaat veilig complex 

Het is onze wens dat het gemeentebestuur, in samenwerking met andere partijen, 

bevordert dat een omgeving of een complex (bouwblok) veilig is conform de 

daarvoor geldende certificering. 
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Voorkomen van bedrijfsinbraken  

Bedrijfsmatige activiteiten moeten niet verstoord worden door overvallen, inbraken en 

andere zaken die de veiligheid van de ondernemer en het personeel aantasten. Bij 

veel inbraken in bedrijven is er sprake van zogenaamde gelegenheidsinbraken.  

Samen met de ondernemersverenigingen willen we komen tot een sluitende aanpak 

van bedrijfsinbraken en veelplegers aanpakken. In dit kader wordt aansluiting gezocht 

bij het Politiekeurmerk Veilig Ondernemen.  

 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor veiligheid en 

handhaving?  

Het stellen van grenzen en strikte handhaving  

De gemeente geeft op het gebied van de openbare orde en de veiligheid meer 

aandacht aan de handhaving van de afgesproken regels. Zo wordt hinderlijk gedrag 

ingeperkt door bemiddeling. De gemeente pakt overlast voortvarend aan en zal 

crimineel gedrag niet tolereren.  

 

3.4 Financiën en bedrijfsvoering  

Om de taken van de gemeente te realiseren is geld nodig. Een belangrijk deel van 

dit geld krijgt de gemeente van de rijksoverheid. Een ander deel komt binnen in de 

vorm van gemeentelijke belastingen. Het gaat in beide gevallen om maatschappelijke 

middelen die op een effectieve en efficiënte wijze ingezet moeten worden en 

waarover op een transparante wijze verantwoording moet worden afgelegd. Een 

gemeentebestuur dat zijn financiële zaakjes op orde heeft, kan meer doen met 

minder geld.  

Ongeveer 20% van de inkomsten van de gemeente komt binnen in de vorm van 

gemeentelijke belastingen, rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges. Vanuit het 

principe „de vervuiler betaalt‟ vinden wij dat de rioolrechten en de afvalstoffenheffing 

100% kostendekkend moeten zijn en dat de belastinggrondslagen zodanig zijn dat 

de vervuilers ook echt betalen en dat mensen die hun afval goed scheiden en 

minder water verbruiken juist minder belasting betalen. De drie gemeenten hanteren 

tot aan de fusie verschillende tarieven. Deze moeten dus eerst geharmoniseerd 

worden.  

Over de besteding van de gemeenschapsmiddelen moet op een transparante wijze 

verantwoording worden afgelegd. Het gaat bij deze verantwoording om de vraag of 

het geld efficiënt, effectief en rechtmatig worden ingezet. Het gaat er om met dit 

geld om te gaan als een goed rentmeester. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat 

er een goed risicomanagement is waarbij continue de vinger aan de pols wordt 

gehouden om tijdig in te grijpen als zaken dreigen te ontsporen. De beschikbaarheid 

van voldoende weerstandsvermogen is hiervoor noodzakelijk.  



 

 
 

60 

Het belang van een goed financieel beleid en een adequate bedrijfsvoering is niet te 

onderschatten. Een gemeentebestuur dat zijn financiën onder controle heeft, kan, 

ook al zijn de middelen beperkt, op de langere termijn veel bereiken. De 

ChristenUnie staat dan ook voor een goed financieel beleid. De gemeenteraad heeft 

hierin een kaderstellende en controlerende taak.  

 

Wat wil de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn bereiken?  

Goed financieel beleid en bedrijfsvoering hebben voor ons de volgende betekenis:  

 De begroting moet financieel in evenwicht zijn, dat wil zeggen dat de 

reguliere inkomsten van de gemeente voldoende moeten zijn om de reguliere 

uitgaven te betalen.  

 Na Harmonisatie van de tarieven op het niveau zoals afgesproken in de 

herindelingsscan van mei 2011 zullen de belastingen in principe alleen mogen 

stijgen in het kader van de inflatie.                                       

Het probleem is echter dat de feitelijke geldontwaarding veel hoger is dan de 

formele inflatie. Als er hogere uitgaven zijn voor open einde-regelingen zoals 

de Wmo en de Wwb zal eerst onderzocht worden of er bezuinigingen op 

andere uitgaven mogelijk zijn, voordat besloten kan worden tot een extra 

verhoging van de gemeentelijke belastingen. Voor niet-open eind uitgaven zal 

de belastingverhoging niet boven het inflatiepercentage uit stijgen.  

 Financiële middelen zijn in eerste instantie beschikbaar voor de kerntaken van 

de gemeente. De begroting voor deze kerntaken moet minimaal op orde zijn. 

 De gemeentelijke heffingen zoals de afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn 

100% kostendekkend en de heffingsgrondslagen zijn zodanig dat het principe 

„de vervuiler betaalt‟ wordt gehanteerd.  

 Er is voldoende weerstandsvermogen. Een minimale ratio tussen de 1.0 en 1.5 

vinden wij noodzakelijk om eventuele risico’s te kunnen opvangen. Daarnaast 

is er binnen de gemeente sprake van een integraal risicomanagement zodat 

alle bestuurders en ambtenaren zich bewust zijn van hun handelen en een 

eventuele impact op de begroting van de gemeente.  

 Voor de grote uitgaven zoals het onderhoud van de openbare ruimte en 

gemeentelijke gebouwen (waaronder onderwijs) beschikt de gemeente over 

goede planmatige onderbouwingen waarop de begrotingen zijn gebaseerd.  

 Alle gemeentelijke diensten en programma’s worden eens in de vier jaren 

doorgelicht op doelmatigheid en doeltreffendheid.  
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 Gevraagd of ongevraagd wordt een betrouwbare en transparante 

verantwoording van de financiële middelen gewaarborgd.  

 Een ambtelijke organisatie die goed toegerust is en denkt vanuit de klant 

(van buiten naar binnen) die efficiënt, flexibel en met daadkracht haar 

diensten aanbiedt. 

 Het beheer van vastgoed binnen de gemeente verdient verbetering uit 

oogpunt van risico en gebruik. 

 

Wat gaat de ChristenUnie in Alphen aan den Rijn doen voor goede financiën 

en bedrijfsvoering? 

Een meerjarig structureel sluitende begroting  

In de gemeentelijke begroting is nog onvoldoende rekening gehouden met de 

langlopende uitgaven voor het onderhoud van het openbaar gebied en voor 

onderwijshuisvesting.  

Voor deze uitgavengroepen zien wij graag integrale plannen opgesteld en een 

dekkingsplan dat moet voorzien in een adequate dekking in de begroting.  

 

Doorlichting van de gemeentelijke begroting  

Wij willen dat de gemeentelijke begroting verder wordt doorgelicht met als doel dat 

tegenover structurele uitgaven structurele inkomsten staan.  

 

Een nieuw beleid over het aantrekken en uitzetten van geldleningen  

Het beleid betreffende de financiering van geld zoals het aantrekken en uitzetten 

van geldleningen en het verstrekken van gemeentelijke garanties zal worden 

geactualiseerd. Het beleid moet zorgen dat leningen alleen ingezet worden voor 

maatschappelijke doeleinden en dat er geen onnodige risico’s worden gelopen.  

 

Belastingen alleen verhogen wegens inflatie en streven naar verlaging van 

belastingen.  

Na harmonisatie worden de gemeentelijke belastingen alleen verhoogd voor inflatie. 

Het doel van de ChristenUnie is om het aantal en de hoogte van de gemeentelijke 

belastingen te beperken. Alleen uitgaven als bijvoorbeeld in het kader van de WMO 

en de WWB kunnen tot gevolg hebben dat de belastingen extra worden verhoogd, 

maar pas nadat blijkt dat er geen ombuigingen mogelijk of wenselijk zijn.  

 

Voldoende weerstandsvermogen om risico’s op te vangen  

Ten behoeve van eventuele financiële tegenvallers in de Wmo en Wwb zullen 

risicoreserves worden gevormd die voorzien in voldoende weerstandsvermogen om 

de reguliere uitgaven af te dekken. De ChristenUnie wil dat er daarnaast voldoende 

reserves worden gevormd met de bedoeling om eventuele overige risico’s af te 
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dekken en wel binnen een ratio tussen de 1.0 en 1.5 van het huidige beleid. Wij 

willen ons inzetten voor een beter risicomanagement binnen de gemeentelijke 

organisatie. Een risicoparagraaf maakt vast onderdeel uit van de 

besluitvormingsstukken.  

 

De aan- en verkoop van aandelen  

Het doel van de aandelen waarover de gemeente beschikt hebben tot doel om 

invloed uit te oefenen op organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

hebben. Het is de wens van de ChristenUnie dat de gemeente geen initiatieven 

neemt om haar aandelen te verkopen indien er aantoonbaar een maatschappelijk 

nut is om deze aandelen in portefeuille te houden.  

 

Dividendopbrengsten alleen voor incidentele uitgaven en investeringen  

Dividendopbrengsten van deze aandelen of andere rendementen worden volgens ons 

alleen ingezet tegenover incidentele uitgaven om te waarborgen dat de gemeente 

niet afhankelijk is van deze incidentele inkomsten die bovendien afhankelijk zijn van 

externe factoren.  

 

Terughoudendheid bij het verstrekken van gemeentegaranties  

Het verstrekken van garanties op geldleningen, verstrekt door banken aan 

particuliere (welzijns)instellingen wordt alleen gedaan indien een algemeen 

maatschappelijk doel wordt gediend en het risico voor de gemeente aanvaardbaar is. 

Het garanderen van langlopende leningen wordt zoveel mogelijk vermeden.  

 

Transparante verantwoording over de inzet van de (financiële) middelen  

De gemeente voert haar taken uit met gemeenschapsmiddelen. Juist in een periode 

dat de koopkracht van de inwoners van Alphen beperkt wordt door stijgende kosten 

zoals die voor zorg, brandstof en belastingen, is het noodzakelijk dat de lokale 

overheid op transparante wijze verantwoording aflegt over het beheer van deze 

gemeenschapsmiddelen.  

 

Deelname in het audit comité en rekenkamercommissie 

De gemeenteraad heeft in het kader van zijn controlerende functie hierin een 

belangrijke taak. De ChristenUnie beschikt over goede kennis en ervaring om deze 

controlerende taak ook daadwerkelijk waar te maken. Wij zullen ons dan ook 

beschikbaar stellen om hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld door zitting te nemen in 

de Rekenkamer en de Auditcommissie.  

 

De gemeente gaat zich verder ontwikkelen tot een regiegemeente  

Wij willen dat de gemeente zich gaat ontwikkelen tot een regiegemeente. Een 

gemeente die zich concentreert op haar kerntaken en het bepalen van de doelen 

die zij wil bereiken. Voor de uitvoering van de taken maakt de gemeente gebruik 

van het marktmechanisme. Goed opdrachtgeverschap en strategische oriëntatie zijn 

hiervoor noodzakelijke competenties.  
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Voor kerntaken op het gebied van zorg en uitkeringen wordt op dit onderdeel een 

uitzondering gemaakt omdat het gewenst is dat de gemeente bij deze diensten dicht bij 

haar klanten blijft. De hoedanigheid van een regiegemeente heeft ook gevolgen voor de 

omvang en de kwaliteit van de ambtelijke organisaties. Het aantal ambtenaren moet 

hierop worden afgestemd. Een gericht ontwikkeltraject zal de ambtelijke organisatie in 

staat moeten stellen om haar functie op een slagvaardige, flexibele en efficiëntere 

organisatie te blijven ontwikkelen.  

 

Terughoudendheid bij het aantrekken van externe capaciteit en deskundigheid  

Het aantrekken van externe capaciteit en deskundigheid moet op een terughoudende 

wijze plaatsvinden. Alleen wanneer de noodzaak aantoonbaar is, wordt dit toegestaan. 

Verantwoording over deze uitgaven moet transparant worden gemaakt in de jaarrekening 

van de gemeente.  

 

Periodieke doorlichting van de gemeentelijke organisatie en uitgaven  

De gemeentelijke organisatieonderdelen en de respectievelijke programma’s worden in 

een vaste cyclus van 4 jaar doorgelicht op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatig 

handelen.  

 

Terughoudendheid bij strategische grondaankopen  

Strategische grondaankopen moeten tot een minimum worden beperkt en alleen voor die 

ontwikkelingen plaatsvinden waarover door de gemeenteraad een principebesluit is 

genomen.  

 

Prestatieafspraken maken bij grote instellingen die subsidie ontvangen  

Met instellingen die jaarlijks een substantiële subsidie van de gemeente ontvangen 

worden meerjarige (prestatie)afspraken gemaakt waarover verantwoording wordt afgelegd 

aan de subsidieverstrekker. De regievoering vanuit de gemeente op deze instellingen 

wordt nog verder versterkt.  

 

Beloningsbeleid bestuurders gesubsidieerde instellingen 

De ChristenUnie is van mening dat bij gesubsidieerde instellingen een terughoudend 

beloningsbeleid moet worden toegepast, in het bijzonder als het gaat om de inkomens 

van bestuurders. Voor zover mogelijk bewerkstelligt het College dat subsidiegelden van 

de gemeente niet wordt besteed aan onevenredige salarissen van bestuurders van 

gesubsidieerde instellingen. Alle wettelijke mogelijkheden worden daartoe benut. De 

gemeente volgt de jurisprudentie op dit punt bij andere gemeenten die al dergelijke 

maatregelen hebben getroffen en neemt deel aan discussies binnen de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten met betrekking tot dit onderwerp. 

Beheer Vastgoed 

Vastgoed moet beter worden beheerd. Vastgoed in eigendom van de gemeente moet 

dienstbaar zijn aan maatschappelijke doelen. Indien dat niet (meer) het geval is, wordt 

het vastgoed in principe afgestoten. Een planmatige aanpak in dit opzicht is 

noodzakelijk. 


