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Groen, sociaal & dichtbij
Groen, sociaal en dichtbij, dat zijn de drie ambities die wij hebben voor de nieuwe gemeente
Alphen aan den Rijn. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren in de gemeenten Alphen aan den
Rijn, Boskoop en Rijnwoude ingezet voor een groene en leefbare leefomgeving, voor sociale
gemeentelijke regelingen en voor gemeentelijk beleid dat inwoners ondersteunt om het beste uit
zichzelf en hun omgeving te halen.

We willen gebruik maken van onze unieke positie in het Groene Hart. De natuur is overal om ons
heen, maar het bestaan hiervan is geen vanzelfsprekendheid, kijk maar naar de discussies over
wegen door onze polders. We zullen ons moeten blijven inspannen om het mooie ‘Groen’ ook
binnen onze dorpen en wijken te krijgen en te behouden. Naast een groenere leefomgeving,
spannen we ons ook in voor een meer duurzame leefomgeving.

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken.
GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept en inwoner actief
helpt als dat nodig is. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning,
een veilige leefomgeving en goede zorg. We willen dat iedereen kansen daartoe krijgt.

De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit een groot aantal wijken en dorpen. Hierbij is
een risico dat door schaalvergroting de afstand  tussen gemeente en inwoners groter wordt.
GroenLinks wil de fusiegemeente aangrijpen als een kans om extra te waarderen wat er in de
wijken en dorpen gebeurt. Zorg dragen voor goede voorzieningen, ruimte voor cultuur, levendige
stads en dorpscentra, ondersteuning van lokale initiatieven en betrokkenheid bij veranderingen in
de buurt.
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Groene economie
De afgelopen jaren was er geen oog voor een duurzame economie. Daar betalen we nu de
rekening voor. Het is tijd dat we het anders gaan doen. Dat doen we door in te zetten op lokale
initiatieven, kleinschalige organisaties en duurzame landbouw. We zeggen nee tegen meer asfalt
in de natuur, we willen de Gnephoek en het Rietveld groen houden en ruimte maken voor
duurzame landbouw en recreatie in het Groene Hart. We leven het prettigst in een groene
omgeving.

GroenLinks wil een New Green Deal voor energie, economie en ecologie in samenhang met
werkgelegenheid gaat. Het huidige beleid remt af, zwalkt en houdt Nederland op het terrein van
duurzame energie het bijna domste jongetje van de klas. Geen grootschalige schaliegas
projecten, maar investeren in lokale energie zoals  aardwarmte, wind en zonnenergie.
○ Stimuleren van duurzaamheid
○ Een groene Greenport in het Groene Hart
○ Verantwoord investeren in infrastructuur

1. We stimuleren lokale duurzame energie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook
voor de economie en het ondernemerschap. Wij ondersteunen inwoners met advies en
met korting op leges wanneer zij zelf energie willen opwekken.

2. Groene polders. Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn hebben veel groene
polders. Dat houden we graag zo! We zijn wel voor een levend landelijk gebied,waarin we
kleine duurzame ontwikkelingen toestaan.  Door het toestaan van kleinschalige recreatie
kunnen we optimaal van onze polders genieten, dit geldt bijvoorbeeld voor de Gouwe
Polder in Boskoop.

3. Hergebruik van afval en afvalvermindering. Overal in de gemeente wordt afval gescheiden
ingezameld. We doen het zeker niet slecht, maar we willen minimaal naar de landelijke
doelstelling van 60% hergebruik van afval. We gaan het gaan het verminderen van
restafval belonen. Met het Ecopark zet de gemeente ook in op duurzame oplossingen
voor ons afval. Op dit terrein krachten bundelen we de in de nieuwe gemeente.

4. Duurzame landbouw en boomkwekerij. Het woord ‘Green’ in de Greenportregio. Boskoop
heeft meer betekenis dan de kleur van de blaadjes aan de bomen. In een Greenport
wordt ook groen geproduceerd. Denk hierbij aan duurzame energieopwekking, slim
vervoer en minimaal gebruik van schadelijke stoffen. De gemeente controleert extra op
schone sloten en verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zelf zet de gemeente
alleen milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen in en we zitten liever extra arbeid in dan
extra bestrijdingsmiddelen om het openbaar groen en de straten te beheren. Bij de
aanbesteding van het onderhoud van het openbaar groen is dit een van de voorwaarden.

5. Focus op openbaar vervoer en fietsers bij verbeteren van de infrastructuur. In de
bebouwde kom zijn auto's en vrachtverkeer slechts te gast. Door goede voet en
fietsverbindingen en verkeersveilige schoolomgevingen willen we dit bewerkstelligen. Wij
willen  autoluwe kernen. Dit vergroot de veiligheid, de doorstroom en de leefbaarheid. De
luchtkwaliteit wordt beter wanneer er minder autoverkeer is. Met autoluwe kernen worden
Alphen, Boskoop en Hazerswoude prettigere plaatsen om te wonen en worden mensen
meer gestimuleerd om de fiets of de bus te nemen voor bestemmingen dichtbij. Dit vergt
uiteraard een investering in goede en veilige fietsroutes en hoogwaardig openbaar
vervoer. GroenLinks is voor het realiseren van goede busverbindingen, bijvoorbeeld in de
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wijk Kerk en Zanen. Ook de invoering van het dubbelspoor op de lijn van Utrecht naar
Leiden heeft grote prioriteit voor de ontsluiting van onze gemeente.

6. Iedereen kent in zijn of haar buurt wel de grote poster op bedrijfspanden die te huur of te
koop worden aangeboden. Tegelijkertijd zien we ook dat er op diverse plaatsen gebouwd
wordt; ook op plekken in onze polders. GroenLinks vindt het belangrijk dat we beter
gebruik maken van wat we al hebben. Voordat we aan nieuwbouw gaan denken,
stimuleren we gebruik van leegstaande kantoorpanden voor woningbouw,
maatschappelijke activiteiten of andere bestemmingen. We willen leegstand tegengaan
en herbestemming van oude panden kan een voorwaarde zijn voordat er nieuwbouw
plaats kan vinden. In de kleine Alphense kernen is slechts voorzien in dure bouw tot nu
toe. Ook daar is kleinschalige betaalbare bouw nodig voor ouderen en jongeren. Het
stimuleren van het ombouwen van kantoor of bedrijfspanden in jongerenhuisvesting kan
hier een oplossing bieden om verder verstedelijking van groen gebied te voorkomen.
Amsterdam geeft het voorbeeld hoe dat kan worden aangepakt.
Milieu en/of geluidsbelastende bedrijven worden zoveel mogelijk (her)gevestigd nabij
uitvalswegen en uit de buurt van woonwijken en groene gebieden. Daarnaast zorgen we
ervoor dat nieuwbouw van bedrijfsruimte geclusterd wordt, zodat versnippering van
bedrijventerreinen wordt tegengegaan. Ditzelfde geldt ook voor woningbouw; waar
behoefte is aan nieuwe woningen kijken we eerst naar hergebruik van bestaande locaties
en kleinschalige projecten.We zetten in op vergroening van bouwterreinen tijdens
bouwfase door gebruik te maken van braakliggende terreinen voor bijvoorbeeld
stadstuinen, stadslandbouw en natuur.
Door de huidige economische situatie worden veel bouwprojecten herzien, uitgesteld of
gaan deze zelfs helemaal niet door. Door een kleine investering in een (toekomstige)
bouwlocatie zorgen we ervoor dat de gemeente Alphen een aantrekkelijke omgeving blijft
om in te wonen en leven. Het plangebied Park zetten we om in een (tijdelijk) parkgebied
aansluitend op de groene omgeving van de bestaande ouderen wooncomplexen.

7. Bebouwing wordt zoveel mogelijk beperkt in het buitengebied. Wij hechten ook grote
waarde aan landbouw waarbij de koeien daadwerkelijk in de wei staan. In deze groene
polders kunnen we dichtbij huis recreëren, door bijvoorbeeld kleinschalige recreatie en
goede fiets en wandelpaden. We behouden open ruimten langs de Oude Rijn en
Heijmanswetering en maken daar recreatie mogelijk. Maar we willen het Groene Hart ook
in de wijken en dorpen halen, met ruimte voor parken en door hoogwaardig openbaar
groen te creëren. Dit is met name van belang in de dorpsen wijkcentra, die toch de
visitekaartjes van de kernen zijn.

8. Stadslandbouw. We ondersteunen lokale initiatieven voor stadslandbouw, met advies en
middelen staan we deze initiatieven bij. Op stukken gemeentegrond (die niet gebruikt
worden) wordt dit toegestaan, gefaciliteerd en gestimuleerd. We willen kennis delen en
ervaringen die elders zijn opgedaan gebruiken.

9.  Verantwoord investeren in infrastructuur
a. GroenLinks is vóór het oplossen van veiligheids en verkeersknelpunten, maar nog

steeds tégen de grootschalige Maximabrug. Een kleine brug bij Koudekerk lost het
probleem van de Koudekerkers op door vermindering van (vracht)verkeer op de
Hoogewaard en Dorpsstraat. Door de huidige ontwikkelingen op economisch en
technologisch gebied, plus de verwachte bevolkingskrimp van de gemeente Alphen,
is zo’n groot infrastructureel project niet nodig. Zeker nu woningen in de Gnephoek
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niet nodig zijn en een rondweg aantoonbaar de Alphense verkeersproblematiek niet
oplost. Een westelijke Alphense rondweg en een opwaardering van de N207 ten
noorden van Alphen zijn volgens ons niet nodig. Met de oostelijke rondweg, de N11
en de aansluiting op de A4 zijn er voldoende alternatieven.

b. De regio Boskoop/Hazerswoude heeft als Greenportregio een goede ontsluiting
nodig. De producten van de boomkwekerijen uit onze gemeente gaan de hele
wereld over. Wij zoeken naar manieren hoe we dat transport goed kunnen doen
zonder de prachtige groene omgeving waarin we wonen aan te tasten. De
ontsluitingsweg nabij de Lansing is hier een triest voorbeeld van. Wij zullen nooit
meewerken aan een weg door het Rietveld die Boskoop aan de westzijde van de
Gouwe aansluit op de N11. GroenLinks is eveneens tegen een tweede
oeververbinding in Boskoop over de Gouwe en wil geen weg door de Voorofsche
polder. Door een tunnel(bak) in de N209 aan te leggen ter hoogte van Hazerswoude
Dorp ontstaat er een veilige en schonere verkeerssituatie in Hazerswoude en een
goede doorstroming van het verkeer vanuit Boskoop(West) naar de N11/A4. Op
deze manier  investeren we in de noodzakelijke infrastructuur, terwijl we het Groene
Hart behouden.

10. We willen dat de gemeente beleid maakt voor het het afsteken van vuurwerk, zodat
overlast en natuurschade beperkt blijft. Hierbij kan gedacht worden aan het centraal
afsteken van vuurwerk in de kernen en niet in de buurt van ziekenhuizen of dierenasiels.
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Eerlijk sociaal beleid
Juist in tijden van crisis moeten we elkaar helpen. Het kabinet komt op voor de banken die ons in
deze crisis hebben gestort, maar legt de rekening bij de burgers neer. Juist binnen de sociale
regelingen wordt snoeihard bezuinigd. Als je nu werkloos wordt, ziek wordt of hulp nodig hebt, dan
ben je een kostenpost waarop zoveel mogelijk bezuinigd moet worden. GroenLinks wil een
ruimhartig sociaal beleid waarbij mensen, en niet regels, voorop staan. Zelfstandig waar het kan,
maar ondersteuning waar nodig. In deze tijden van bezuinigingen maken we nadrukkelijk de keuze
voor mensen in plaats van stenen en bezuinigen we niet nog verder op sociaal beleid. Groen Links
maakt zich hard  voor goede zorg en ondersteuning.
○ Iedereen kan meedoen
○ Actief zoeken naar de beste (WMO)hulp
○ Sociale leefomgeving voor iedereen
○ Kwalitatief goede gemeentelijke jeugdzorg aan gezinnen

1. We zoeken, in overleg met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, naar slimme
manieren om mensen deel te laten nemen aan de maatschappij. We maken met het
bedrijfsleven afspraken over het in dienst nemen van mensen die nu geen baan hebben.
De Sociale Dienst gaat mensen actief helpen bij het vinden van (nieuw) werk en
ondersteunt bij vereiste opleidingen. De sociale werkvoorziening blijft in tact en wordt waar
mogelijk uitgebouwd. Dit kost geld, maar levert de samenleving veel op. In het bijzonder
jongeren, ouderen, laaggeschoolden en mensen met een handicap kunnen hulp van zowel
gemeente als bedrijven gebruiken bij het vinden van een baan. En als dat op de korte
termijn niet mogelijk is investeren we in scholing, participatiebanen, seniorenbanen,
leerwerkplekken, stageplaatsen en vrijwilligerswerk. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit
vergt zowel een actieve rol van de werkzoekende als van de gemeente.

2. Omdat niemand afhankelijk wil zijn van zorg en ondersteuning is dat ook ons uitgangspunt.
Hoe zorgen we ervoor dat met de juiste inzet van mensen uit de eigen omgeving en
professionele hulpverlening mensen zo goed mogelijk geholpen worden? Een
servicegerichte gemeentelijke organisatie is de eerste stap (dus geen afspraak over zes
weken, maar dezelfde dag of week nog). Dit geldt zowel voor situaties die te maken
hebben met Jeugdzorg, WMOondersteuning als zaken die te maken hebben met werk en
inkomen. De tweede voorwaarde is één aanspreekpunt per gezin. Van daaruit kan op
wijkniveau, bijvoorbeeld door Eigen Kracht conferenties of 1Gezin 1Plan, gezocht worden
naar de juiste mix van ondersteuning om iemand zo goed en snel mogelijk te helpen. De
dorpen van de nieuwe gemeente Alphen zijn eigen gemeenschappen; hulp en
ondersteuning wordt dan ook zoveel mogelijk op dorps en wijkniveau georganiseerd. Daar
waar nodig moet de zorg ook kunnen worden opgeschaald naar gespecialiseerde zorg.
Mantelzorgers krijgen de ondersteuning die ze verdienen. Zij hebben naast invloed ook
meer steun nodig. De term participatie wordt tegenwoordig teveel gebruikt om betaalde of
onbetaalde arbeid mee te benoemen. Daarom is het goed om de nadruk op invloed en
medeverantwoordelijkheid te leggen.
Zorg en ondersteuning door familie en sociale omgeving is belangrijk, maar
georganiseerde en professionele zorg moet altijd beschikbaar blijven. In de afgelopen
periode is ook al vastgesteld dat we het aantal mantelzorgers niet moeten overschatten en
als gemeente dus geld moeten reserveren voor professionele zorg. De gemeente is
oplossingsgericht. Eigen verantwoordelijkheid is en goed uitgangspunt, maar betekent iets
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anders dan mensen aan hun lot over laten.
3. Een persoonsgebonden budget moet beschikbaar zijn, maar wel op basis van een vooraf

opgesteld plan. Zo willen we dat dit geld terecht komt bij de mensen die dit het hardst nodig
hebben. Voor ondersteuning vraagt de gemeente een rechtvaardige bijdrage (financieel of
in natura) waar het wettelijk is toegestaan en die mede afhangt van de persoonlijke
draagkracht.

4. Boskoop kent al buurtzorg. Wij willen dit stimuleren in de hele gemeente omdat zorg
dichtbij moet zijn, thuiszorg niet mag verschralen en op deze manier betere zorg geleverd
kan worden binnen het beschikbare budget. De zorg is de laatste jaren op een steeds
grotere schaal georganiseerd. Dit heeft geleid tot veel bureaucratie, inefficiënte
organisaties en zorg die te ver af staat van de praktijk. Dit is niet goed voor degene die zorg
nodig heeft, geen prettige manier van werken voor personeel in de zorg terwijl er te veel
geld naar managers en bestuurders in de zorg gaat. We krijgen te weinig waar voor ons
belastinggeld. Daarom zal de gemeente buurtzorg in alle dorpen en wijken van de
gemeente actief stimuleren.

5. Als de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg naar de gemeente gaat per 2015 willen we
geen wachtlijsten. Als er een gezin is met opvoedingsproblemen, dan dient er op korte
termijn een afspraak met dit gezin te worden gemaakt en snel hulp te worden
georganiseerd.
Onze voorkeur gaat uit naar één vaste hulpverlener die  zowel de mantelzorg als de
professionele zorg coördineert. Hulpverlening dient  het liefst in de thuissituatie plaats te
vinden. Inspanningen moeten er zoveel mogelijk op gericht zijn om het kind thuis te laten
wonen en gericht zijn op het welzijn van het hele gezin.n ..

6. We hechten op het gebied van Sociale Dienst en WMO aan sterke vertegenwoordiging van
de mensen die dit betreft. Cliëntenraden moeten actief en professioneel worden
ondersteund om samen met de gemeente te werken aan goede regelingen en
dienstverlening. Dit betekent dus ook dat we hen actief betrekken bij het ontwikkelen en
uitvoeren van beleid. We verwachten dat niet alle veranderingen in de zorg, mede als
gevolg van de bezuinigingen niet allemaal naar wens en even soepel zullen verlopen.
GroenLinks pleit dan ook voor een onafhankelijke klachtencommissie.

7. De situatie voor woningbouwverenigingen is met de maatregelen van dit kabinet lastig,
maar dat weerhoudt ons er niet van om te investeren in betaalbare woningen. Dit betekent
aan de ene kant dat er voldoende sociale huurwoningen moeten zijn in alle kernen, maar
betekent ook dat er voldoende betaalbare woningen voor starters moeten zijn. Jongeren uit
bijvoorbeeld Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk en Aarlanderveen moeten zich niet
gedwongen voelen om hun woonplaats te verlaten, omdat er geen geschikte betaalbare
woningen voor hen zijn. Door ons ook te richten op seniorenwoningen zal de doorstroom
op de woningmarkt worden bevorderd.
De gemeente zal toezien op een duurzaam aanbod van sociale woningbouw in de
gemeente. Duurzaam in bouwkwaliteit, maar ook een duurzaam onderdeel van de totale
woningbouwvoorraad. De gemeente heeft de regeling dat 30% van de nieuwbouw sociale
huur moet zijn. We zullen erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt of zelfs daarboven
uitsteekt. Met de huidige situatie op de woningmarkt is er veel meer behoefte aan
goedkopere huisvesting. Daar moet het woningbeleid ook op gericht zijn, en niet op het
bouwen van dure huizen en villa’s. Door vergroting van het aanbod aan goedkope huur en
koopwoningen kunnen wij op lokaal niveau ons steentje bijdragen aan het verbeteren van
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de huizenmarkt. Tot slot maken wij ons ook hard voor goede huisvesting voor werknemers
die tijdelijk in onze gemeente wonen.

8. We zetten in op een positief jeugdbeleid waarin we jongeren serieus nemen en bereid zijn
mee te werken aan goede initiatieven die vanuit henzelf komen. Het skatepark in Kerk en
Zanen is hier een goed voorbeeld van. Actieve jongeren die zich gewaardeerd voelen
zorgen voor een positieve sfeer in de stad en de dorpen. Als er problemen zijn met
jongeren, doen we ons best om die samen met hen en de buurtbewoners op te lossen.

9. Wij zijn een gastvrije gemeente voor iedereen! We voeren actief beleid om discriminatie te
voorkomen. Daarom wordt de burgemeester verantwoordelijk voor het diversiteits,
emancipatie en discriminatiebeleid. Hij of zij kan een verbindende rol spelen in onze
gemeente. Voor asielzoekers en immigranten zijn we gastvrij. Iedereen die vanuit een
ander land in onze wijken en dorpen komt wonen, bieden we actief de mogelijkheid om
aansluiting te vinden in de lokale samenleving. Dit doen we onder andere door hen te
helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk. We bieden iedereen kansen, maar verwachten
ook dat iedereen meedoet aan de samenleving.

10. Dierenwelzijn; de afgelopen periode heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor de komst
van een dierenasiel. Een breed gedragen wens van Alphenaren waarvoor ook ruime steun
was in de raad. Maar daarmee zijn we er nog niet. GroenLinks wil meer aandacht voor
dierenwelzijn binnen onze gemeente. We willen het initiatief nemen om een nieuw
dierenwelzijnsbeleid op te stellen met daarin de volgende speerpunten: stimuleren van
chippen van katten, goede kostendekkende vergoeding voor opvang van zwerfdieren,
stimuleren van de biologische veehouderij, schade door wild op diervriendelijke wijze
aanpakken, faciliteren van particuliere initiatieven voor dierenwelzijn, voldoende
uitlaatplaatsen waar honden los kunnen lopen en voldoende automaten met zakjes en
bakken om hondenpoep op te ruimen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door in
haar eigen catering zo veel mogelijk biologisch, vegetarisch en beter leven vlees in te
kopen.
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Kleinschalig en dichtbij
De afgelopen jaren moest alles moest groter, van banken tot bonussen en van woningcorporaties
tot scholen en zorginstellingen. Het gevolg is het ene financiële schandaal na het andere en de
voorzieningen die vroeger dichtbij de mensen stonden zijn nu grootschalige anonieme instellingen.
Onze gemeente is nu ook een stuk groter, maar de lokale overheid moet juist dichtbij blijven. Dat
doen we door te investeren in voorzieningen in onze vele kernen. We willen goede
participatiemogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van wijkraden. De Ronde Tafel uit Boskoop
krijgt een prominente plek in de nieuwe gemeente. Een gemeente die dichtbij de burgers staat
zorgt er ook voor dat vrijwilligers meer invloed krijgen op de invulling van hun activiteiten. De
gemeente moet ondersteunen en faciliteren.

Ieder dorp en iedere wijk heeft nu zijn eigen identiteit, karakter, evenementen, etc. Het zijn de
factoren waarom jij of u graag in Benthuizen, Boskoop, Zwammerdam, Kerk en Zanen of
Groenoord woont. Wat ons betreft gaat daar met het vormen van de nieuwe gemeente niets aan
veranderen. Iedereen die goede dingen doet in zijn eigen woonomgeving kan dat blijven doen en
wordt daarin ondersteund door de gemeente. We willen van alles mogelijk maken, maar gaan niet
van bovenaf opleggen wat men allemaal zou moeten doen. Dit moet onderdeel zijn van het
gemeentelijke kernenbeleid.

De Lage Zijde in Alphen verloedert. De coalitie heeft een bende gemaakt van het stadshart. We
gingen van de ene naar de andere projectontwikkelaar en er ging geen schop in de grond. Winkels
staan leeg, panden zijn al afgebroken en onze inwoners wonen in een bouwput waar wel gesloopt,
maar niet gebouwd wordt. Dit is onacceptabel. GroenLinks wil een bruisend stadshart met ruimte
voor cultuur, jongerenvoorzieningen zoals een poppodium in een groene omgeving met behoud
van historische panden. GroenLinks wil dat de monumenten die dreigen te worden gesloopt of
verkocht, behouden blijven en een openbare bestemming houden. Ook in de dorpen is behoefte
aan voorzieningen dichtbij, of het nu gaat om winkels, de dokter en de tandarts, de sportvereniging
of het buurthuis. GroenLinks wil zich hard maken om ervoor te zorgen dat de omstandigheden
worden gecreëerd om deze voorzieningen in stand te houden.

Een levendig aanbod aan cultuur en verenigingsleven is belangrijk om de dorpen levendig en de
stad aantrekkelijk te houden. Cultuur is van en voor iedereen! Een euro subsidie aan een
maatschappelijke vereniging is goed besteed, want de markt kan het niet beter. We moeten
daarom kritisch bekijken wat Participe en Sportcentrum doen voor het flinke budget dat zij
ontvangen. Wij willen de dorpscultuur in stand houden met het rijke verenigingsleven dat mede
bepalend is voor deze unieke lokale cultuur. Ook in een stad als Alphen hebben diverse
verenigingen een onmisbare functie. GroenLinks ziet dit en wil dit ondersteunen.
○ Actieve betrokkenheid van inwoners en ondersteuning lokale initiatieven
○ Voorzieningen op peil in de dorpen en wijken
○ Stimuleren van cultuur

1. Wie kent zijn straat, dorp of wijk beter dan de mensen die er al jaren wonen en werken?
Daarom vindt GroenLinks het belangrijk om u en jou te betrekken bij veranderingen in de
wijk. Natuurlijk zetten de gemeenteraad en de wethouders de grote lijnen uit, maar niet
zonder de mening en goede ideeën van de inwoners van een dorp of wijk daarbij te
betrekken. Wij pleiten voor een participatieverordening waarbij de gemeente zichzelf
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verplicht om actief contact te zoeken met bijvoorbeeld dorps of wijkverenigingen in een
vroeg stadium van de besluitvorming. De participatieverordening van de gemeente
Haarlemmermeer kan hiervoor als voorbeeld dienen. Hiervoor moeten deze groepen door
de gemeente gefaciliteerd worden, zodat zij een goede en volwaardige gesprekspartner
kunnen zijn. Op deze manier kunnen we beleid maken wat aansluit bij de wensen die leven
in de wijk. Door hier op een actieve manier mee om te gaan gebruiken we de fusie om de
gemeente juist dichterbij te brengen. Voorafgaand aan commissievergaderingen en
gemeentelijke besluiten wordt er door de gemeenteraad en de wethouder gesproken met
mensen die betrokken zijn bij het onderwerp. Daarbij doet de gemeente zelf haar best om
deze personen of organisaties uit te nodigen.

2. Geef burgers invloed op groenvoorziening in de wijk. Niet alleen in onderhoud/gebruik,
maar ook in keuze voor groen. Het komt nu te vaak voor dat burgers ontevreden zijn met
het groen in hun buurt. Er is veel behoefte om hierover mee te denken. Dat betekent voor
de gemeente meer dan het organiseren van een informatieavond. De gemeente zoekt jou
actief op om met jou in gesprek te gaan over verbetering van het groen in de buurt. In
Alphen en Boskoop is dit al het geval, maar in Rijnwoude is dit een ommezwaai in het
beleid.

3. De gemeente faciliteert ontmoetingsplekken voor vrijwilligers, zorgverleners, verenigingen,
startende ondernemers en iedereen die een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in de
gemeente. Dit kan in MFA’s (multifunctionele accommodaties), maar ook in
zorginstellingen, cafés, scholen en bedrijven. Op deze manier ondersteunt de gemeente
mensen die onze woonomgeving willen verbeteren, of dit nu is op het gebied van zorg,
cultuur, economie, vrijwilligerswerk of wat dan ook. Accomodatiebeleid dient om burgers te
faciliteren, niet om hen dwars te zitten.

4. We ondersteunen lokale vrijwilligersinitiatieven (verenigingen, evenementen). Deze zijn
waardevol voor de leefbaarheid en identiteit van een dorp, wijk of stad. Die ondersteuning
doen we door het verlenen van subsidies, maar meer nog door belemmeringen weg te
nemen. Stichtingen en verenigingen betalen een aangepast laag tarief voor vergunningen,
en worden (door middel van ondersteuning en/of een financiële bijdrage) gestimuleerd om
bijvoorbeeld evenementen te organiseren, mensen te laten sporten of jongeren in
aanraking te brengen met cultuur.

5. Zorgaanbieders zoals apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen,
verzorgingshuizen, ziekenhuis, etc. worden gestimuleerd om samen te werken en elkaar
op te zoeken. Op deze manier wordt de service vergroot en kunnen deze voorzieningen
beter op wijk en dorpsniveau in stand worden gehouden, zodat ook iemand in
Aarlanderveen dichtbij naar de dokter kan en er een apotheek is in Benthuizen. Deze
voorzieningen moeten ook goed bereikbaar zijn: de buitenruimte moet goed toegankelijk
zijn voor mensen met een beperking. Wegen en stoepen moeten goed toegankelijk zijn
voor mensen met een scootmobiel, rolstoel of rollator.
Iedereen, jong en oud, moet in de gelegenheid worden gesteld om aan de samenleving
deel te nemen. Participatie van senioren dient dichtbij huis te worden gerealiseerd.
Voorzieningen voor senioren zoals de centrale ontmoetingsruimten in de Wielewaal en
Westerhove in Alphen waar diverse activiteiten worden georganiseerd, blijven behouden.

6. Voorzieningen zijn belangrijk, zowel voor een dorp en een wijk als voor Alphen als stad. We
gaan bestaande winkelcentra versterken. Dit doen we door verloedering tegen te gaan,
samen met ondernemers in gesprek te gaan over het verbeteren van het winkelgebied en
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actief in te zetten op het werven van nieuwe ondernemers en winkeliers. Voor startende
winkeliers zorgen we voor maatregelen die hen helpen een succesvolle zaak op te starten
in deze lastige tijden. Door bijvoorbeeld OZBverlaging voor startende ondernemingen
stimuleren wij ondernemerschap. We kijken wel kritisch naar uitbredingsplannen van de
vierkante meters winkelruimte; dat gaat in tegen de maatschappelijke trends als
internetkoopgedrag. Nu staan er al overal winkelpanden leeg. Het gemeentelijk beleid moet
kleine middenstanders ondersteunen om hen ook een plek te geven in een bruisend
centrum.
Het stadshart wordt weer een bruisend stadshart! De Ridderhof en Herenhof zijn en blijven
aantrekkelijke buurtwinkelcentra. De dorpskern wordt en blijft een aantrekkelijk centrum van
Boskoop, ook voor ondernemers. En in de winkelcentra in de diverse kleinere dorpen
blijven de voorzieningen op pijl en ontstaat ruimte voor nieuwe ondernemers. De gemeente
maakt hier niet alleen samen met ondernemers plannen voor, maar zet zich actief in voor
het verwezenlijken van deze plannen.

7. Op de Lage Zijde kiezen we voor terug naar de menselijke maat. Na alle grootse plannen,
willen we niets anders dan een gezellig en economisch levensvatbaar centrum. We willen
geen prestigeprojecten, zoals een cultuurpaleis dat miljoenen aan belastinggeld kost. Ook
willen we niet alleen grote winkelketens, maar ook ruimte voor kleinschalige detailhandel.
Op het Thorbeckeplein moet het gaan bruisen. Liever horeca in het Nutsgebouw als
trekpleister dan een supermarkt.

8. Alphen aan den Rijn is twintig plaatsen gezakt op de culturele ranglijst van Nederlandse
gemeenten, en waarom? Onder andere door het verdwijnen van een poppodium. Cultuur is
belangrijk en moet gestimuleerd worden, zowel op het niveau van verenigingen en cultuur
in de dorpen en wijken als op het gebied van theater en monumentenbeleid.
Beeldbepalende monumenten moeten behouden blijven, zo mogelijk door deze een
publieke bestemming te geven. Het stadhuis en nutsgebouw zijn hier voorbeelden van
Rijnwoude heeft een goed monumentenbeleid, dat nemen we als voorbeeld voor de hele
gemeente. Verenigingen worden ondersteund, zowel door hen te waarderen met een
subsidie als door hulp bij concrete activiteiten zoals muzieklessen of het organiseren van
een cultureel festival of expositie. Maar cultuur hoeft niet veel geld te kosten: om onze
dorpen en wijken levendig te houden moeten we creativiteit stimuleren. We verlenen
gemakkelijke en goedkope vergunningen voor culturele uitingen, we zorgen voor betaalbare
oefenruimtes en stimuleren jonge kunstenaars om hun werk te tonen. Dit kan door ruimte
te bieden voor kunst in de buitenruimte of in leegstaande winkels of etalages. Ook moet er
geïnvesteerd worden in popmuziek. Op dit punt stimuleren we creatief ondernemerschap.
Een programma met meerdere locaties of een goed plan voor een nieuw poppodium?
GroenLinks is bereid te investeren in elk goed initiatief. Tot slot kiezen wij niet voor een
miljoeneninvestering in een cultuurpaleis, maar faciliteren wij de Muziekschool, Parkvilla,
maar ook Castellum op de plekken waar ze het beste tot hun recht komen.

a. We gaan voor een bruisend, levendig, divers cultuuraanbod.
b. De gemeente wil samenwerking stimuleren. Dit doen we door een jaarlijkse

cultuurprijs voor een vernieuwend initiatief, bijzondere prestatie of geslaagd
samenwerkingsproject.

9. We gaan voor ‘dichtbij’, maar de gemeente is groot in afstanden. Daarom zetten we actief
in op digitale dienstverlening aan burgers. We ontwikkelen een gemeentelijke app met drie
doelen

11



a. Informeren over gemeentelijk beleid en gemeentelijke besluiten
b. Laagdrempelige mogelijkheid ideeën te opperen, vragen te stellen en klachten in te

dienen
c. Digitale toegankelijkheid van gemeentelijke diensten.

Dit klinkt als toekomstmuziek, maar de toekomst is dichterbij dan we denken. Voor de
mensen die hier niet mee om kunnen of willen gaan, zorgen we ervoor dat de
gemeentelijke dienstverlening altijd goed beschikbaar is bijvoorbeeld door mobiele loketten.

10. Aandacht voor kwalitatief goed onderwijs. Er zijn de afgelopen periode veel problemen
geweest met het onderwijs van Sopora. GroenLinks vindt vrijheid van onderwijskeuze
belangrijk. Vrijheid betekent ook dat je in je eigen buurt naar een goede school kan en niet
ver hoeft te fietsen of met de auto gebracht hoeft te worden. In ons kernenbeleid geven we
hier extra aandacht aan. We vinden het ook belangrijk dat scholieren en ouders zelf invloed
hebben op het beleid van hun school. Beleidskeuzes moeten niet genomen worden door
managers op een kantoor ver van de school, maar door de mensen die de school en de
leerlingen kennen; de ouders, leerlingen en leraren.

12


