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NAAR EEN NIEUW TIJDPERK  
 
 
Nieuw Elan wil met een daadkrachtig en concreet beleid stappen zetten naar een nieuw tijdperk:  
Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude als één nieuwe gemeente. 
 
De nieuwe gemeente wordt een echte Groene Hart Gemeente midden in de Randstad. De gemeente 
is zeer aantrekkelijk als woon-, werk- en recreatiegemeente. 
Het nieuwe Alphen aan den Rijn heeft alles! 
 
Het verkiezingsprogramma 2014 -2018 van Nieuw Elan is tot stand gekomen met inbreng van de 
fractie, het bestuur en de leden. Ook bevat het programma veel signalen uit de samenleving. 
Daarmee hebben velen een bijdrage geleverd aan een realistisch verkiezingsprogramma, gericht op 
een solide leefbare en sociale gemeente met ongeveer 107.000 inwoners. 
 
Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Nieuw Elan heeft als basis begrippen als integriteit, zorg 
voor elkaar, vertrouwen en toekomstvisie. 
Het belangrijkste begrip is vertrouwen. Vertrouwen in je medemens en vertrouwen in de politiek. 
 

Kies daarom voor Nieuw Elan.  
ZEKER NU! 
 
 
Alphen aan den Rijn, september 2013 
 
André de Jeu  
Lijsttrekker Nieuw Elan 
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VISIE 
 

 Nieuw Elan is een lokale partij met als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Alphen aan den Rijn?’ 
Het antwoord op deze vraag wordt per project vastgesteld. Daarbij zijn kennis van zaken, 
voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners leidend. 
 

 Nieuw Elan heeft tot doel de inwoners van de gemeente een prettig woon- en leefklimaat te 
bieden. Dit geldt voor alle terreinen waarop de gemeentelijke overheid een rol speelt of kan 
spelen. 

 

 Nieuw Elan wil praktische en concrete oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de 
nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn voor staat. 

 

 Nieuw Elan vindt dat inwoners in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Pas als 
(groepen) inwoners deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, zijn voorzieningen 
beschikbaar vanuit de gemeentelijke overheid. 

 

 Nieuw Elan is voorstander van een terugtredende overheid voor wat betreft bureaucratie, 
regelgeving en ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de inwoners. 

 

 Nieuw Elan vindt dat gezinnen, jeugd, jongeren, alleenstaanden en ouderen meer 
ondersteuning moeten krijgen op buurt-, wijk- en dorpsniveau.  

 

 Nieuw Elan vindt dat sport, cultuur en onderwijs bijzondere aandacht verdienen. 
 

 Nieuw Elan vindt dat het bedrijfsleven meer ondersteuning moet krijgen. Dit geldt voor 
industriële bedrijven, Midden- en Kleinbedrijf, detailhandel en ZZP-ers. 

 

 Nieuw Elan vindt dat voor de bereikbaarheid in Randstad en Groene Hart - maar ook voor de 
interne bereikbaarheid van stad en kernen - wegen en waterwegen, bruggen en tunnels, 
fietsroutes en voetgangerspaden en openbaar vervoer optimaal moeten worden ontwikkeld. 

 

 Nieuw Elan vindt dat de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en locaties voor woningbouw 
kritisch moet worden bekeken. Realistische plannen moeten doorgaan. Nieuwe kansrijke 
projecten moeten worden uitgevoerd. 

 

 Als lokale partij vindt Nieuw Elan dat inwoners altijd betrokken moeten worden bij besluiten 
in en voor de gemeente. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden. 

 

 Nieuw Elan vindt dat een nieuw gemeentebestuur voor de nieuwe fusiegemeente Alphen 
aan den Rijn een goed doordachte toekomstvisie voor de gehele gemeente op moet stellen. 

 

 Nieuw Elan vindt dat de uitgaven en inkomsten van de nieuwe gemeente kritisch moeten 
worden bekeken. Daarom moeten de kerntaken van de gemeente worden besproken. Wat 
doe je wel en wat doe je niet als overheid.  
Daarbij is de harde realiteit, dat de welvaart in het algemeen is afgenomen. 
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SPEERPUNTEN 
 
Meer werkgelegenheid door 

 samenwerken met ondernemers 

 impuls voor Greenport Boskoop 

 investeren in de jeugd 

 mbo/hbo binnen gemeentegrenzen 

 bevorderen toerisme en recreatie 
 
Meer woningen door 

 gebruik van lege gebouwen 

 bouwen in Stadshart en in kernen  

 behoud van historische gebouwen  
 
Betere wegen door 

 verbeteren provinciale wegen 

 zwaar vrachtverkeer weren uit kernen 

 verkeersknelpunten oplossen 
 
Socialer beleid door 

 voorzieningen wijken/kernen behouden 

 vrijwilligers blijvend ondersteunen 

 gelijkblijvende lasten 
 
Betere zorg door 

 basisziekenhuis in Alphen 

 de zorg meer prioriteit geven 
 
Onze inwoners betrekken bij alle besluiten! 
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ONZE INWONERS BETREKKEN BIJ ALLE BESLUITEN ! 
 
Nieuw Elan vindt dat ‘de politiek’ er is voor de inwoners van de – nieuwe – gemeente Alphen aan den 
Rijn en niet andersom. De partij probeert dan ook een afspiegeling van de lokale samenleving te zijn.  
 

 Kandidaten voor de gemeenteraad stellen zich voor op www.nieuwelan.nl / kandidatenlijst 
 
 
Nieuw Elan wil zoveel mogelijk de mening van de inwoners betrekken bij besluiten in de 
gemeenteraad. Tenslotte is de gemeenteraad ‘de hoogste baas’ binnen de gemeente.  
Elke raadszetel – vanaf 1 januari 2014 zijn dat er 39 – vertegenwoordigt evenveel inwoners. Door op 
een partij of kandidaat te stemmen, geeft een inwoner een mandaat. Dat mag echter nooit leiden tot 
het ‘niet luisteren’ naar de inwoners of een starre opstelling tijdens de vierjarige raadsperiode.  
 

 Voordat een standpunt wordt ingenomen, peilt Nieuw Elan op verschillende manieren de 
mening van de inwoners van de gemeente 

 
 
Nieuw Elan is blijvend in gesprek met de inwoners van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Om 
zoveel mogelijk inwoners te bereiken, maakt Nieuw Elan gebruik van bijeenkomsten, traditionele 
media (omroep, op papier en online), nieuwe media en eigen media. 
 

 Nieuw Elan organiseert regelmatig openbare fractievergaderingen en politieke cafés 
 

 Nieuw Elan stuurt regelmatig berichten naar de lokale media 

 Nieuw Elan is altijd bereid tot interviews in de lokale media over alle onderwerpen 
 

 Nieuw Elan heeft een eigen facebookpagina waarop regelmatig nieuws, nieuwtjes,  actuele 
onderwerpen en meningen worden gepubliceerd.  

 Nieuw Elan gaat op facebook regelmatig in discussie over lokale onderwerpen en projecten 

 Nieuw Elan is actief op twitter @NieuwElan 

 Nieuw Elan doet actief mee aan online discussies op de lokale community-site Alphens.nl 
 

 Nieuw Elan publiceert op www.nieuwelan.nl regelmatig standpunten over actuele 
onderwerpen en projecten, uitgebreide achtergrondartikelen en ‘knipsels’ over Nieuw Elan 
uit de media 

 Nieuw Elan vraagt naar de mening van de inwoners op de eigen website www.nieuwelan.nl 
 
 
Nieuw Elan streeft naar een referendum-verordening voor de nieuwe gemeente Alphen aan den 
Rijn. Dan wordt bij belangrijke besluiten door de hele gemeenteraad naar de mening van alle 
inwoners gevraagd. 
 
 
Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van 
inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners.  
Dit betekent dat Nieuw Elan wel uitgangspunten hanteert, maar weinig vooraf vaststaande 
standpunten heeft. 
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FINANCIËN EN BELASTINGEN 

Nieuw Elan vindt dat loze beloften uit den boze zijn.  
De inwoners zullen ermee moeten leren leven dat er minder welvaart is en dat er minder vanuit de 
overheid kan worden geregeld.  
De harde realiteit is dat de welvaart in het algemeen blijvend is afgenomen. 
 
 

Toekomstplan 
 
Nieuw Elan wil een goed toekomstplan voor de gehele nieuwe fusiegemeente.  
Het is van het grootste belang dat de financiën gezond zijn.  
Er mag niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. De inkomsten zijn blijvend minder, de 
uitgaven moeten aan de gewijzigde financiering worden aangepast.  
 

 Alle uitgaven en inkomsten van de nieuwe gemeente moeten op elkaar worden afgestemd 

 Een discussie – en besluitvorming – over de kerntaken van de nieuwe gemeente is daarom 
onvermijdelijk 

 
Uit de kerntakendiscussie in de nieuwe gemeenteraad komt een duidelijk beeld van de door de 
gemeente gekozen taken. Daarnaast zijn er wettelijke taken die verplicht moeten worden uitgevoerd.  
Dit samen moet leiden tot een duurzaam fundament onder de gemeentelijke uitgaven. 
 
Nieuw Elan is tegen ‘een beetje op alles’ bezuinigen. Hanteren van de ‘kaasschaaf’-methode is 
aanmodderen. Er moeten nu keuzen worden gemaakt. 
 

 Wat doe je wel en wat doe je niet als overheid  
 
 

Gelijkblijvende lasten 
 
Nieuw Elan wil de verplichte harmonisatie van de gemeentelijke belastingen en heffingen gebruiken 
om het totaal aan lasten op hetzelfde niveau te houden.  
Nieuw Elan maakt zich sterk voor gelijkblijvende lasten. 
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SOCIAAL BELEID 
 
Nieuw Elan vindt dat alle inwoners recht hebben op huisvesting, zorg en inkomen.  
Nieuw Elan vindt dat alle inwoners recht hebben op een prettige leefomgeving. 
 
Nieuw Elan wil dat goede zorg meer prioriteit krijgt.  
 
Nieuw Elan wil een socialer beleid in de nieuwe gemeente bevorderen door maatregelen op 
verschillende beleidsterreinen: 
 

 Sociale Zaken  

 Zorg & welzijn 

 Ouderenbeleid 

 Jeugd en jongeren 

 Beleid wijken en kernen 

 Sport, cultuur en onderwijs 
 
Door al deze beleidsterreinen in relatie tot elkaar opnieuw te bekijken kan door de nieuwe 
gemeenteraad een goed toekomstplan voor de gehele nieuwe fusiegemeente worden gemaakt. 
Er moet daarbij rekening worden gehouden met de uitgaven en inkomsten van de nieuwe gemeente. 
Daarom is een discussie over de kerntaken onvermijdelijk: wat doe je wel en wat doe je niet als 
overheid.  
 
Vrijwilligers zijn juist op het terrein van Sociaal Beleid – in de ruimste zin – onontbeerlijk. Het is 
daarom van belang dat de gemeente vrijwilligers blijvend ondersteund. 
 
 

Sociale Zaken  
 
Hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners moet ruimhartig worden ingezet. Omdat misbruik 
wordt gestraft, is er voldoende mogelijk voor inwoners die het ècht nodig hebben.  
 
Hulp kan bestaan uit advies, begeleiding of financiële steun. Altijd binnen de wettelijke kaders en 
financiële mogelijkheden van de gemeente. 
 
Nieuw Elan vindt dat inwoners die niet aan een reguliere baan kunnen komen, zich moeten inzetten 
voor de – lokale – maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of 
mantelzorg. 
 

 
Wmo 

 
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) staat zelfredzaamheid voorop. 
Nieuw Elan vindt dat wat inwoners zelf (financieel) kunnen dragen, zij ook zelf zullen moeten dragen. 
 
Voor wie dit nodig heeft, moet er een vangnet zijn. Daarbij is een van de criteria het persoonlijke 
inkomen en/of vermogen van de aanvrager. 
Initiatieven vanuit de woonomgeving worden ondersteund. 
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Zorg & Welzijn 
 
Nieuw Elan wil op termijn een volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Als enige stad in 
een grote plattelandsgemeente is een volwaardig Ziekenhuis Rijnland voor Alphen aan den Rijn 
onontbeerlijk.  
Nieuw Elan gaat hierover in gesprek met directie en bestuur van Ziekenhuis Rijnland. Bovendien doet 
de partij een dringend beroep op de landelijke overheid om in de stad Alphen aan den Rijn een 
volwaardig basisziekenhuis toe te staan. 
Nieuw Elan beseft dat deze wens niet gemakkelijk zal worden ingewilligd en dat de vestiging van een 
basisziekenhuis enkel op lange termijn gerealiseerd kan worden. 
 
De gezondheidszorg is gebaat bij preventie. De gemeentelijke overheid kan hieraan bijdragen. 
Nieuw Elan wil: 

 goede voorlichting over verslavingsziekten (alcohol, roken, drugs) 

 meer en toegankelijke informatie over de gevolgen van slechte leefgewoonten 

 voorlichting over de gevolgen van overgewicht, onder meer op scholen 

 geen fastfood en snoep in schoolkantines 

 beter beleid van sportverenigingen op het gebied van goede voeding in de sportkantine 
 
 

Ouderenbeleid 
 
Nieuw Elan is van mening dat oudere inwoners het beste zo lang mogelijk in hun eigen omgeving en 
hun eigen woning moeten kunnen blijven wonen. Dat kan alleen als de gemeentelijke overheid 
daarvoor passende maatregelen neemt.  
Alle (huur)woningen moeten levensloopbestendig worden. Voorzieningen moeten in de wijken en 
kernen beschikbaar zijn en goed toegankelijk zijn voor ouderen. Thuiszorg moet, waar nodig, 
voorhanden zijn. 
 
Nieuw Elan vindt dat de gemeentelijke overheid moet luisteren naar en samenwerken met: 

 ouderenbonden ANBO en OSO 

 woningcorporaties wonenCentraal, Habeko en Trifolium  

 zorginstellingen 

 kerk en moskee 

 huisartsen 

 wijkagenten 

 vrijwilligersorganisaties 
 
Belangrijk is ook een ruim aanbod aan activiteiten waardoor ouderen vitaal blijven en midden in het 
leven blijven staan. Deze activiteiten moeten voor oudere inwoners juist na pensionering betaalbaar 
blijven.  
Nieuw Elan wil vooral de volgende activiteiten stimuleren: 

 internetgebruik 

 sportvoorzieningen (eventueel aangepast) 

 sociale activiteiten (om eenzaamheid te bestrijden) 
Het bedrijfsleven kan hierin een voortrekkersrol vervullen. 
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Jeugd en jongeren 
 
Nieuw Elan vindt dat alle kinderen recht hebben op een ‘gewone gezonde positieve’ opvoeding. 
Jongeren moeten veilig kennis kunnen maken met sporten, cultuur, leren, werken en wonen. 
 
Ouders en andere opvoeders moeten toegang hebben tot informatie om de ontwikkeling en de 
talenten van kinderen te kunnen stimuleren. 
Hierbij is een grote rol weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen ouders altijd 
binnenlopen voor ondersteuning, preventie en hulpverlening. De CJG’s krijgen blijvende steun. 
 
Nieuw Elan is voorstander van wijkcoaches, jongerenwerk en wijkagenten.  
Hun taak is onder meer: 

 Jongeren motiveren en coachen 

 Jongeren leren actief deel te nemen aan de maatschappij 

 Jongeren stimuleren om een goede opleiding te kiezen 
 
Belangrijk is daarbij de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Jongeren moeten direct na hun studie 
een baan kunnen vinden. Knelpunten moeten worden opgelost. Dit kan door het creëren van: 

 Werkervaringsprojecten 

 Stageplaatsen 

 Leer-werkplekken  

 Onderwijs afgestemd op de arbeidsmarkt 
Hiervoor is de medewerking van het bedrijfsleven (zoals vertegenwoordigd in de Vereniging voor 
Ondernemingen in Alphen e.o., VOA) en de scholen onontbeerlijk. 
 
Nieuw Elan wil dat de gemeentelijke overheid en de lokale politiek jongeren serieus nemen door 
naar hen te luisteren en hen een stem te geven. 
De Jongerenraad is daarbij slechts de eerste stap in de goede richting. 
 
 

Wijken en kernen 
 
Nieuw Elan vindt het belangrijk dat het bloeiende verenigingsleven in Boskoop, Hazerswoude Dorp, 
Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan de Rijn, Benthuizen, Aarlanderveen en Zwammerdam intact 
blijft. Ook wil Nieuw Elan het verenigingsleven in de Alphense wijken stimuleren. 
 
Nieuw Elan wil zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en kernen behouden. Daarbij is een 
bijzondere rol weggelegd voor de multifunctionele wijkaccommodaties, buurthuizen en andere 
bestaande locaties, zoals de voormalige gemeentehuizen in Boskoop en Rijnwoude.  
Hier kunnen spreekuren worden gehouden, verenigingen onderdak vinden en kan een sociaal 
centrum voor ‘de buurt’ in stand worden gehouden. 
 
Juist het behoud van voorzieningen in wijken en kernen is de basis voor een sociale samenleving.  
 
Nieuw Elan wil een wethouder kernenbeleid met als speciale taak toe te zien op een goede 
integratie van stad, dorp, kleine kernen en het platteland in de nieuwe gemeente. 
 

Sport 
 
Sport is een basisbehoefte om een gezond leven te leiden. Sport bevordert een gezonde leefstijl, 
voorkomt ziekte, verhoog arbeidsproductiviteit en leerprestaties. 
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Sport draagt bij aan sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd. 
 
Sportverenigingen kunnen in de kernen en wijken een belangrijke maatschappelijke functie 
vervullen. 
 
Sportverenigingen moeten samenwerken met fitnessclubs en andere beweegaanbieders. Van 
SportSpectrum en Participe wordt ruimhartige ondersteuning verwacht. 
 
Sport is een integraal onderdeel van onderwijs. 
 
 

Cultuur 
 
De culturele uitstraling van een gemeente, stad of dorp bepaalt voor een groot deel de 
aantrekkelijkheid voor inwoners en bedrijfsleven.   
 
Nieuw Elan wil een helder meerjarenbeleid met een goede en eenduidige financiering / 
subsidiebeleid voor kunst en cultuur. 
 
Nieuw Elan ziet podia, festivals en cultureel erfgoed als promotie voor de gemeente. 
Nieuw Elan wil creatieve ondernemers beter faciliteren. 
Nieuw Elan wil kunst en cultuur inzetten voor onderwijs en bedrijfsleven. 
 
De stad Alphen aan den Rijn moet zich – nog meer - ontwikkelen tot festivalstad. 
 
Nieuw Elan ziet een grotere rol voor de lokale omroep Alphen Stad FM/TV weggelegd in het hele 
verzorgingsgebied. De omroep moet ondersteuning krijgen om te professionaliseren. 
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BEDRIJFSLEVEN EN WERKGELEGENHEID 

 
Nieuw Elan wil het bedrijfsleven ondersteunen en faciliteren. Daarvoor is een goede samenwerking 
tussen gemeente en bedrijfsleven van levensbelang voor de werkgelegenheid binnen de 
gemeentegrenzen. VOA en winkeliersverenigingen zijn daarbij de belangrijkste gesprekspartners. 
Nieuw Elan steunt het Economisch Actie Plan. 
 
 

Vermindering regeldruk 
 
Nieuw Elan wil de regeldruk voor alle inwoners, maar speciaal voor het bedrijfsleven, sterk 
verminderen. Ondernemers moeten positief worden benaderd. Betutteling is niet meer van deze tijd. 
Nieuw Elan wil minder regeldruk door onder meer: 

 Afschaffing van precariorechten 

 Flexibele openingstijden van winkels, ook op zondag 

 Flexibel handhavingsbeleid voor horecaondernemers 

 Regelgeving rond aanbestedingsbeleid in het voordeel van lokaal bedrijfsleven interpreteren 
 
 

Stimulerende maatregelen algemeen 
 
Het is belangrijk voor de gemeente en haar inwoners dat er een beter ondernemersklimaat ontstaat. 
 
Nieuw Elan wil een aantal stimulerende maatregelen: 

 Fulltime centrummanager 

 Verpaupering Stadshart Alphen tegengaan 

 Uitrollen glasvezelnet naar alle industrieterreinen 

 Herstructurering Rijnhavengebied steunen 

 Duurzame bedrijfsvoering bevorderen 
 
Nieuw Elan wil een actief beleid ten aanzien van: 

 Greenport Boskoop 

 Startende ondernemers 

 Samenwerking met bedrijfsleven en verwante organisaties (Werkplein, KvK, 
Ondernemersklankbord, VOA) 

 Werkplekken voor SWA werknemers 

 Promoten van toerisme en recreatie in de gemeente 
 
Nieuw Elan is voorstander van zuinig omgaan met het milieu en duurzaam ondernemen. 
Nieuw Elan vindt dat de gemeentelijke overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft. 
Nieuw Elan wil: 

 Snelle invoer van led-verlichting in alle openbare gebouwen en in de openbare ruimte 

 Plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen 

 Samenwerking zoeken met grote organisaties als de woningcorporaties, grote bedrijven en 
agrarische/sierteelt ondernemers voor plaatsing van zonnepalen en het genereren van lokale 
energie 

 Actief stimuleren van inwoners en bedrijven om energiezuinige maatregelen te nemen 
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Greenport Boskoop 
 
Nieuw Elan wil Greenport Boskoop versterken en meer mogelijkheden tot uitbreiding geven. Dit 
komt overeen met beleid uit het regeerakkoord van Kabinet Rutte waarin Boskoop als Greenport een 
economisch topgebied is. 
 
Het sierteeltcentrum Boskoop bestaat uit een cluster van ruim 700 bedrijven. Greenport Boskoop is 
naast producent (7 procent van de Nederlandse productie) vooral een handelscentrum (30 procent). 
De kwekerijen zijn grotendeels gevestigd in Boskoop, maar ook deels in het (voormalige) Rijnwoude. 
 
Om de handelsfunctie van de Greenport te versterken zijn maatregelen nodig op het gebied van: 

 Infrastructuur – N207 zuid, Westelijke Rondweg en aansluiting N11 vanaf ITC 

 Uitbreidingsmogelijkheden zowel binnen als buiten de kern Boskoop 

 Duurzaam waterbeheer  

 Behoud van groen en historisch karakter 

 Kennis en innovatie door stimulering onderwijs op MBO en HBO-niveau 
 
 

Toerisme en recreatie 
 
Nieuw Elan vindt dat toerisme en recreatie aanzienlijk meer aandacht verdienen. 
 
De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn bestaat naast de stad Alphen uit de kern Boskoop met het 
boomsierteeltgebied en een aantal kleinere kernen midden in een veelzijdig agrarisch gebied. Als 
onderdeel van het Groene Hart moeten zowel toerisme als recreatie gestimuleerd en gepromoot 
worden. Daarbij moet het water – Oude Rijn, Gouwe, Zegerplas, kanalen, riviertjes en sloten in het 
veen – centraal staan. 
 
In de stad Alphen aan den Rijn kan een aantal recreatieve havens ontwikkeld worden. De havens 
dienen elk een eigen karakter te hebben. 
De volgende havens kunnen ontwikkeld worden: 
 

 Rijnhaven (langs de Oude Rijn) 

 Ligplaatsen voor relatief grotere pleziervaartuigen  

 Waterrecreatie conform het huidige bestemmingplan 
 

 Zegerplas  

 Toegankelijk maken voor kleinere pleziervaartuigen, sloepen, roeiboten en kano’s 
vanaf het Aarkanaal 

 Omgeving T-steiger geschikt maken voor dagjesmensen en overnachtingen op de 
eigen boot 

 Bevorderen van waterrecreatie met respect voor het groene karakter aan 
noordoostelijke zijde van de plas 

 

 Thorbeckeplein (langs de Oude Rijn, Stadshart Lage Zijde) 

 Onderzoeken of op de plek van het plein, eventueel vergroot door de sloop van het 
Thorbeckegebouw, een kleine passantenhaven kan worden aangelegd 

 
Bijzondere aandacht moet gaan naar verbetering van de recreatieve mogelijkheden in het 
Bentwoud.  
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Bijzondere aandacht moet gaan naar de natuurgebieden in de driehoek tussen Alphen, Boskoop en 
Hazerswoude: Zaanse Rietveld, Klein Giethoorn en Spookverlaat. 
 
Het agrarische karakter van de door sloten verkavelde polders met veenweidegebieden, 
boomsierteelt en landbouw moet bewaard blijven. Hier zijn goede kansen voor ‘agrarisch toerisme’, 
zoals kamperen bij de boer. Deze gebieden zijn zeer geschikt voor wandel, fiets- en waterroutes. 
 
 

Onderwijs 
 
Nieuw Elan is voorstander van Brede Scholen in het basisonderwijs. 
 
Zowel het lokale bedrijfsleven als de lokale overheid spelen een rol bij het onderwijs. 
Nieuw Elan wil dat jongeren opleidingen volgen afgestemd op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. 
 
Nieuw Elan is voorstander van het betrekken van de onderwijsinstellingen bij alle facetten van ‘het 
leven’ in de gemeente. Hierdoor worden jeugd en jongeren al vroeg bij de maatschappij betrokken. 
 

 Nieuw Elan wil meer mogelijkheden voor lerend werken. 
 

 Nieuw Elan wil behoud en uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden op MBO-niveau in 
Alphen aan den Rijn. Nieuw Elan is voorstander van de realisatie van een 
technisch/agrarische studierichting op MBO-niveau in de kern Boskoop. 
 

 Nieuw Elan wil een onderzoek naar een mogelijke vestiging van een HBO-opleiding in een 
technisch/agrarische studierichting in de kern Boskoop. 

 
Nieuw Elan vraagt ook aandacht voor korte opleidingstrajecten die buiten het reguliere onderwijs 
vallen vooral in het volwassenenonderwijs. 
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WEGEN EN OVERIGE INFRASTRUCTUUR 
 
Nieuw Elan vindt dat een betere bereikbaarheid binnen het Groene Hart en in de Randstad een 
vereiste is voor de groei en bloei van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. 
Ook de interne bereikbaarheid van stad en kernen onderling – en de bereikbaar binnen stad en 
kernen – moet beter worden.  
Het gaat dan over de infrastructuur bestaande uit wegen en waterwegen, bruggen en tunnels, 
fietsroutes en voetgangerspaden en openbaar vervoer. 
 
 

Provinciale wegen 

 
Nieuw Elan wil dat de uitvoering van verdubbeling van het aantal rijstroken – plus busstroken – van 
de N207 noord wordt doorgezet. Dan sluit de N207 in Zuid-Holland exact aan op de N207 in Noord-
Holland. 
 
Nieuw Elan is voor een goede lange termijnvisie op optimale aansluiting op de N11 vanaf Boskoop.  
Een nieuwe aansluiting moet worden aangelegd tussen het ITC bij Boskoop en de N11. Zowel deze 
kruising als de bestaande moeten ongelijkvloers zijn. 
 
Nieuw Elan wil een goed plan voor de N207 zuid, specifiek het gedeelte van Gouda, langs Boskoop 
naar de beoogde aansluiting op de N11 vanaf het ITC. 
 
Nieuw Elan wil een nieuwe verbinding tussen de Maximabrug bij Koudekerk en het einde van de 
Kerkweg in Woubrugge. Hierdoor ontstaat een ‘rondweg’ waar geen extra brug voor wordt 
aangelegd. Het is dan mogelijk om vanaf de N11 via de Maximabrug en de N446 naar de A4 te rijden. 
 
Nieuw Elan streeft naar verbetering van de aansluiting tussen N11 en A12 bij Bodegraven. 
 
 

Maximabrug 
 
Nieuw Elan vindt de aanleg van de Maximabrug als hoge vierbaans brug uitsluitend noodzakelijk als 
op korte termijn aansluitingen worden gerealiseerd op de N207 en op de N446. 
 

 De Maximabrug moet het verkeer via het einde van de Kerkweg in Woubrugge (N446) naar 
de A4 leiden.  

 De Maximabrug moet het verkeer via een nieuwe brug over de Heimanswetering naar de 
N207 noord leiden. 

 
Zonder deze aansluitingen is een hoge Maximabrug niet nodig. Dan is, om de brug in Koudekerk aan 
den Rijn te ontlasten en de dorpskern bereikbaar te houden, een tweede lage tweebaans brug in de 
nabijheid van Spanbeton een betere optie. 
 
 

Openbaar vervoer 
 
Nieuw Elan wil een spoorlijnverdubbeling op het traject Woerden, Alphen aan den Rijn, Leiden. 
 
Nieuw Elan wil een lightrailverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol. 



16 
 

 
Nieuw Elan wil betere busverbindingen naar de kernen Aarlanderveen, Zwammerdam, Boskoop, 
Benthuizen, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Deze 
busverbindingen moet de kernen onderling verbinden, maar ook de kernen met de stad Alphen aan 
den Rijn. 
 
Nieuw Elan wil beperkte openingstijden van de Alphense en Boskoopse bruggen tijdens de spitsuren. 
 
Nieuw Elan wil een onderzoek naar gratis openbaar vervoer voor verschillende doelgroepen. 
Nieuw Elan wil een OV-fiets project op station Alphen Centraal. 
 
Nieuw Elan is zich ervan bewust dat al deze wensen uitsluitend vervuld kunnen worden in goed 
overleg met Rijk, Provincie en de vervoersbedrijven. 
 
 

Knelpunten 
 
Bruggen 
Nieuw Elan wil een beleid voor het openen van bruggen voor pleziervaart waarbij meer rekening 
wordt gehouden met het wegverkeer. 
 
Vrachtverkeer 
Nieuw Elan wil zwaar vrachtverkeer weren uit alle kernen. 
 
Oudshoornseweg Alphen 
Nieuw Elan is voor heropening en aanpassing van de Oudshoornseweg, als eenrichtingverkeer 
richting Hooftstraat. 
 
Eisenhowerlaan – Prins Bernhardlaan Alphen 
Nieuw Elan wil dat de ‘groene golf’ zodanig wordt aangepast dat deze als effect heeft dat de 
verkeersdoorstroming wordt bevorderd. Momenteel wordt de doorstroming op de noord-
zuidverbinding via Eisenhowerlaan–Prins Bernhardlaan belemmerd door de afstelling van de 
verkeerslichten. 
 
Boskoop  
Het centrum – Zijde – van de kern Boskoop moet verkeersluw worden.  
De oversteekplaats Koninginneweg-Burgemeester Colijnstraat en de aansluitingen van Zijde naar de 
Boezem en Boomgaard moeten worden aangepakt. 
 
Koudekerk  
De lintbebouwing (Hondsdijk–Hoogewaard) en de Koudekerkse brug zijn niet berekend op het 
huidige verkeersaanbod.  
Sluipverkeer Alphen-Koudekerk moet worden voorkomen, zeker na de aanleg van de Maximabrug. 
 
Hazerswoude Dorp 
Nieuw Elan is voorstander van ondertunneling van de N209 (Gemeneweg) in de dorpskern van 
Hazerswoude Dorp. 
 
Parkeren 
Nieuw Elan wil langparkeerders in woonstraten rond het Stadshart van Alphen aan den Rijn weren. 
Dit geldt uiteraard niet voor de bewoners zelf. 
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Bezoekers, werknemers van omliggende bedrijven en werknemers van in het Stadshart gevestigde 
bedrijven – zoals detailhandel en horeca – moeten gebruik kunnen maken van lege parkeerruimte in 
de Castellum garage. Hierover zal Nieuw Elan in gesprek gaan met de directie van de Castellum 
garage. 
 
 
Toezicht en handhaving 
Nieuw Elan vindt dat toezicht en handhaving zeer terughoudend moeten worden toegepast.  
Het feit dat een BOA mag bekeuren, betekent niet dat een BOA moet bekeuren. De communicatie 
tussen handhaver en inwoner laat vaak te wensen over.  
Nieuw Elan vindt dat hieraan in de opleiding aanzienlijk meer aandacht moet worden besteed. 
Het is de bedoeling dat de ambtenaar een positieve gedragsverandering teweeg brengt, zodat de 
wetten en regels voortaan wel worden nageleefd.  
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WONINGBOUW 
 
De economische crisis en de crisis in de vastgoedmarkt maakt de situatie op de woningmarkt 
moeilijk. Nieuw Elan wil zowel in de kernen als in de stad toch nieuwbouw en renovatie realiseren. 
 
In de kernen zijn inbreiding en verdichting de meest kansrijke mogelijkheden. 
 
Nieuw Elan vindt dat vooral in het sierteeltgebied (Boskoop) soepel moet worden omgegaan met 
bebouwing van de koppen van percelen. Eigen initiatief van eigenaren/bewoners moet zo min 
mogelijk worden gehinderd. 
 
In de stad Alphen zijn verschillende locaties beschikbaar: 

 Nieuwe Sloot  

 Stationsomgeving  

 Lage Zijde omgeving Thorbeckeplein  

 Kerk en Zanen 
 
In de kernen zijn verschillende locaties beschikbaar: 

 Benthuizen, Benthoek 

 Hazerswoude-Rijndijk, Westvaartpark 

 Koudekerk aan den Rijn, Rijnpark I 

 Zwammerdam,  integratie Hooge Burch 
 
Op deze locaties zijn bouwactiviteiten gepland. Hier liggen kansen voor het bouwen van woningen 
voor starters, jongeren en ouderen (levensloopbestendig bouwen).  
Nieuw Elan vindt dat de beste kansen voor woningen met betaalbare koopprijzen en/of lage huren 
liggen in projecten met een gemengde bebouwing. 
 
Nieuw Elan vindt dat de bouwsector gestimuleerd moet worden door: 

 Grondprijsverlaging 

 Uitgifte van grond met erfpacht 

 Bijzondere financieringsvorm met gemeentegarantie 

 Startersfonds 
 
 
Naast nieuwbouw en renovatie van woningen en woningcomplexen is renovatie en verbouwen tot 
woningen van bestaande (monumentale) gebouwen een goede mogelijkheid om onder meer 
starterswoningen en appartementen te realiseren. Dit geldt zowel voor leegstaande 
kantoorgebouwen als voor monumentale panden. 
 
 

Vastgoed 

Nieuw Elan wil dat het complete gemeentelijke vastgoed wordt geïnventariseerd en naar de huidige 
maatstaven opnieuw getaxeerd. 
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PROJECTEN 
 
Nieuw Elan maakt zich zorgen over alle lopende bouwprojecten in de ‘oude’ gemeente Alphen. 
Nieuw Elan wil dat alle projecten door de nieuwe gemeenteraad opnieuw worden bekeken. 
Heroverweging moet plaatsvinden op basis van de huidige – financiële – stand van zaken. Dit heeft 
uiteraard ook gevolgen voor de waarde van het gemeentelijke vastgoed. 
 
Het gaat hierbij vooral om: 

 Heroverweging van de ontwikkeling van bedrijfsterreinen Steekterpoort 1 en Rijnhaven 

 Heroverweging van het project Stationsomgeving 

 Heroverweging van het complete Stadshart Lage Zijde (inclusief Aarhof) 

 Heroverweging van de overgebleven onderdelen van Stadshart Hoge Zijde 
 
Nieuw Elan wil dat realistische plannen worden uitgevoerd. 
Nieuw Elan wil dat kansrijke nieuwe plannen worden uitgevoerd. 
 
Nieuw Elan wil dat stagnerende plannen worden stopgezet. 
 
Nieuw Elan wil de projecten Stationsomgeving en Thorbeckeplein (en omgeving Lage Zijde) worden 
ingericht met een mix van woningen, horeca, dienstverlening en gespecialiseerde detailhandel. 
 
Nieuw Elan vindt het gebied Nieuwe Sloot tussen Politiebureau en Ziekenhuis Rijnland uitermate 
geschikt voor een woonservicezone met circa 300 levensbestendige woningen. 
 

Winkelcentra 
 
De veranderde omstandigheden in de wereld en het daarbij behorende voortschrijdend inzicht 
maken dat Nieuw Elan zich zorgen maakt om de ontwikkeling van alle bestaande winkelcentra en 
winkelgebieden in de stad en in alle kernen inclusief het Stadshart in Alphen aan den Rijn.  
Er dreigt enerzijds een overschot aan winkelruimten te ontstaan, terwijl anderzijds juist in wijken, 
buurten en kernen kleinschalige winkels nodig zijn. 
 
Nieuw Elan is voorstander van een integrale visie op detailhandel voor de hele gemeente waarbij de 
kenmerken van de kernen, de wijken en het Stadshart een belangrijke rol spelen. 
 
 

 


