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1. Voorwoord 
 

Op 13 november 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij burgers 

moeten kiezen hoe zij lokaal bestuurd willen  worden. De gemeenten krijgen steeds meer belangrijke 

taken en verantwoordelijkheden die de rijksoverheid overhevelt. Tegelijkertijd wordt er fors 

bezuinigd. Dat raakt iedereen. 

Burgers krijgen zo meer verantwoordelijkheid voor hun eigen welbevinden, maar vooral voor elkaar. 

Meedenken, meedoen en medeburgers helpen zullen in de komende raadsperiode steeds 

belangrijker worden. 

 

Daarom zijn deze verkiezingen  belangrijk. Het programma van de PvdA is dus ook van groot belang.   

Voor dit programma vragen wij aan alle burgers van de gemeente Alphen aan den Rijn steun, om ons 

in staat te stellen om zoveel mogelijk van ons programma te realiseren. Dit is de koers die de PvdA-

fractie wil volgen tot het einde van de raadsperiode in 2018 en dit programma zal onze inzet zijn bij 

eventuele collegeonderhandelingen. 

 Sociaal Sterk en Betrokken, dat is het motto van dit verkiezingsprogramma. Het gaat er ons om dat 

ieders vermogen om bij te dragen aan de samenleving  benut wordt, zodat niemand aan de kant 

staat. Dat is belangrijk voor ieder persoonlijk en voor de samenleving  als geheel. 
Door de economische tegenwind moeten er  moeilijke en pijnlijke beslissingen worden genomen  en 

keuzes worden gemaakt. Ook op lokaal niveau zal het erop aankomen  de pijn eerlijk en sociaal te 

verdelen . 

 

Ook met minder geld van de rijksoverheid wil de PvdA burgers blijven helpen en ervoor zorgen dat de 

dienstverlening van de gemeente, maar ook de woonomgeving op peil blijft. Kortom sociaal sterk 

blijven. Dit vergt veel creativiteit, maar wij zullen  net als in het verleden pal staan voor onze 

uitgangspunten. 

 

De financiële kaders van het Rijk zijn op het moment van schrijven nog niet zeker. Wij weten dat de 

decentralisatie van taken naar de gemeenten gepaard zal gaan met substantiële kortingen, maar de 

omvang daarvan is nog niet bekend. Duidelijkheid hierover krijgen wij naar verwachting in september. 

Dan zal ook de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma verder worden ingevuld. In 

hoofdstuk 8 van dit programma hebben wij wel de algemene uitgangspunten voor het financiële 

beleid opgenomen. 

 

Op 13 november 2013 vragen wij uw steun voor het PvdA-programma van de nieuwe gemeente 

Alphen aan den Rijn. Een mooie en sterke gemeente waar mensen samen wonen en werken, hun 

talenten ontwikkelen en zich kunnen ontspannen. Waar je je thuis voelt in de buurten, wijken en 

kernen van Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, 

Hazerswoude  Rijndijk, Koudekerk of Zwammerdam. Een sociale gemeente om trots op te zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA Alphen aan den Rijn, april 2013 
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2. PvdA Lokaal 
 

Twee grote uitdagingen tekenen zich af de komende raadsperiode. De gemeentelijke fusie vraagt om 

daadkracht en creativiteit bij het bestuur, dat ook in de nieuwe gemeente dicht bij de mensen moet 

staan. En het economisch tegentij vraagt om eerlijke oplossingen waarbij de sterkste schouders de 

zwaarste lasten  dragen. 

 

De PvdA werkt aan een samenleving waarin alle burgers  een fatsoenlijk bestaan hebben. Iedereen 

krijgt de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen. De PvdA stelt zich teweer tegen armoede en 

onrecht. De PvdA wil een groene stad waar mensen met elkaar samen leven in wederzijds respect en 

met de bereidheid elkaar te helpen. Iedereen mag mee doen, niemand is overbodig. Wie door ziekte, 

gebrek of domme pech niet voldoende in eigen levensonderhoud kan voorzien, kan rekenen op hulp 

en weer “op weg”  geholpen worden. Hulp is altijd gericht op herwinnen van zelfredzaamheid. Hulp is 

wars van bureaucratie. 

 

De samenleving is in haar grote en kleine verbanden een veilige plek om te leven. Op straat, op 

school, in winkelcentra of bij de sportclub ga je met respect met elkaar om. Veiligheid in de eigen 

huiselijke kring staat bij dit alles voorop. 

 

Samen leven is zorgen voor elkaar. De PvdA geeft dat gestalte door te zorgen voor goed onderwijs dat 

passend is en voor iedereen bereikbaar. Onderwijs bestrijdt sociale achterstand en bevordert 

emancipatie. 

 

De PvdA zet zich in voor sport. Actieve sportbeoefening bevordert de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid. Sport brengt burgers uit verschillende culturen en sociale geledingen bijeen. 

Gezamenlijke sportbeoefening bevordert de samenhang tussen verschillende sociale groepen. 

Daarom dient sport breed toegankelijk te zijn. Gering inkomen mag geen beletsel zijn voor deelname 

aan sportactiviteiten. 

 

Cultuur met een grote en kleine c krijgt gestalte in een grote diversiteit aan verenigingen, centra en 

theaters. Ook hier geldt dat de PvdA iedereen de kans wil geven deel te nemen aan of te blijven 

deelnemen aan culturele activiteiten. In het subsidiebeleid wordt hiermee rekening gehouden. De 

PvdA helpt waar nodig. Tevens voorkomt de PvdA een verstikkende bureaucratie rond subsidies en 

vergoedingen. 

 

De PvdA streeft naar een eerlijk en evenwichtig woningbeleid. Er dienen voldoende sociale woningen 

beschikbaar te zijn van goede kwaliteit en met een betaalbare huurprijs. Speciale aandacht moet 

uitgaan naar doorstroommogelijkheden - bijvoorbeeld voor ouderen -, zodat starters meer kansen 

krijgen. De PvdA wil dan ook dat er meer seniorenwoningen komen in alle kernen. Burgers worden 

vanaf het begin betrokken bij de vormgeving van hun wijk, buurt of dorp. 

 

De landelijke overheid draagt steeds meer taken over aan de gemeenten. De PvdA meent dat de 

gemeente als eerste overheid het dichtst bij de burgers dient te staan. Veel vernuft is vereist om 

opgedragen taken goed uit te voeren en betaalbaar te houden. De PvdA wil beleid dat dicht bij de 

burgers staat. Eerste vereiste is bereikbaarheid. In de kernen moet dat gestalte krijgen in een 1-

loketfunctie en huisbezoeken voor hen die niet mobiel zijn. 

 

De PvdA streeft er naar de gemeente vorm te geven op basis van solidariteit, rechtvaardigheid en 

gelijke kansen voor iedereen. Iedereen doet mee. Afkomst, geslacht, ras, geaardheid of 

levensovertuiging vormen geen beletsel om deel te nemen aan de samenleving. We moedigen 

iedereen aan zijn talenten te ontwikkelen.  Als het even niet mee zit,  willen wij ondersteuning bieden 

om weer zelfredzaam te worden. Met elkaar maken we een sterke en sociale gemeente. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• De PvdA streeft naar een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor 

de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste 

met de fusiegemeente voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats. 

• De Partij van de Arbeid werkt zoveel mogelijk samen met betrokken bewoners die het beste 

met de stad of het dorp voor hebben. Waar mogelijk betrekken we bewoners in een zo vroeg 

mogelijk stadium bij belangrijke keuzes: ‘Beginspraak’ komt het beleid ten goede. De kans op 

succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het beleid hebben. 

• Aan de beleidsvorming gaan bijeenkomsten vooraf waar betrokken burgers kunnen 

meepraten en voorstellen kunnen inbrengen. Dergelijke bijeenkomsten dragen bij aan de 

meningsvorming van de raadsleden. Definitieve besluiten worden in de raadsvergadering 

genomen. 

• Regionale samenwerking is op onderdelen noodzakelijk. Op economisch en sociaal terrein is 

hier veel winst te behalen, zeker nu de lokale overheid voor steeds meer taken op het gebied 

van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is. Dit mag echter niet leiden tot een 

nieuwe vorm van centralisme die democratisch slecht controleerbaar is. 

• De Partij van de Arbeid pakt bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers 

aan. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. 

Overbodige regels schaffen we af. 

• Als gemeente hebben we één vast aanspreekpunt (loket) voor bewoners en ondernemers. 

Maatschappelijke dienstverlening op het Serviceplein is geïntegreerd, zodat mensen maar 

een keer hun verhaal hoeven te vertellen en een vast aanspreekpunt hebben, ook bij 

complexe hulpvragen. Het Werkgeversservicepunt wordt verder uitgebouwd, zodat 

ondernemers voor al hun vragen op het gebied van personeel, vergunningen en andere 

gemeentelijke diensten bij een vaste contactpersoon terecht kunnen. 

• Contact met de gemeente moet voor iedereen op eenvoudige wijze mogelijk zijn. Wie niet 

zelf naar het loket kan, krijgt bezoek of er wordt naar een andere passende oplossing gezocht. 

 

 

 

3. PvdA Sociaal 
Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat (tijdelijk) niet lukt omdat je daabij 

een beperking ondervindt, zoeken wij samen naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij te 

vinden, in eigen omgeving of de eigen familie. Soms moeten wij samen verder kijken naar wat nodig 

is. Omdat iedereen anders is en er verschillende situaties zijn, volstaat daarbij geen kant en klare 

oplossing. De PvdA wil voor haar programma hier een onderscheid maken tussen: zorgen dat mensen 

(weer) actief geen deelnemen aan het arbeidsproces en weer actief deelnemen aan de samenleving.  

 

Ondersteuning dichtbij en op maat  

De PvdA kiest voor bereikbare zorg en wij willen af van het geschuif met dossiers. Op het gemeente-

lijke serviceplein hebben inwoners een vast aanspreekpunt zodat zij hun verhaal maar een keer hoe-

ven te vertellen. We willen investeren in een gesprek vooraf waarbij niet de wet, maar de mens het 

uitgangspunt is. Bij het vinden van oplossingen wordt eerst gekeken naar wat mensen zelf kunnen. 

De gemeente als meest nabije overheid kan het beste bepalen waar lokaal de inzet van middelen het 

meeste effect heeft. Dit kan anders zijn dan het landelijke verdeelmodel aanwijst. Daarom is de PvdA 

voor een integraal budget voor het hele sociale domein (werk, wmo en jeugdzorg). Bij ontschotting 

ontstaat de mogelijkheid om budgetten te combineren en zo betere en wellicht ook goedkopere 

ondersteuning te realiseren. 
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Het Rijk verwacht dat de gemeenten deze taken 25-30% goedkoper kunnen uitvoeren. Dat betekent 

een korting van circa 30 miljoen op het huidige budget. De PvdA wil de beperkte middelen inzetten 

voor hen die de ondersteuning van de gemeente het hardst nodig hebben. De overheveling van ta-

ken leidt er ook toe dat het zwaartepunt binnen de gemeentelijke begroting verschuift naar het soci-

ale domein: Werk en Inkomen, Wmo en Jeugdzorg. Deze onderwerpen bevinden zich in het hart van 

de sociaaldemocratie. De PvdA geeft daarom topprioriteit aan eerlijke en toekomstbestendige uit-

voering van het sociale beleid in Alphen aan den Rijn. Leidend is de gedachte dat iedere burger die 

niet in staat is zijn of haar eigen leven te leiden, te participeren in de samenleving, zelfstandig in het 

levensonderhoud te voorzien en zelfstandig problemen op te lossen, die niet in staat is om dagelijkse 

levensverrichtingen uit te voeren, het persoonlijk leven te structureren en de regie daarover te voe-

ren, in aanmerking komt voor ondersteuning. 

 

Na de invoering van de Participatiewet in 2014 waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor 

bijna het gehele budget voor werk en inkomen (de aparte regelingen voor de sociale werkvoorzie-

ning en jonge arbeidsgehandicapten worden afgeschaft of sterk teruggebracht), komt daar in 2015 

de begeleiding in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Jeugdzorg bij. Dat de ge-

meente alle taken in het sociale domein krijgt, is een kans om zorg en welzijn meer aan elkaar te 

verbinden, maar ook om de relatie te leggen met jeugdbeleid, reïntegratie, inkomensondersteuning 

en schuldhulpverlening. Een probleem komt immers zelden alleen. Daarom is een integrale aanpak in 

het sociale domein voor onze inwoners en gezinnen met multi-problematiek van belang.  

 

De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbe-

leid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Veel gezinnen en kinderen 

hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten meer samen-

werken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. We benutten de eigen kracht 

van deze jongeren en de gezinnen. Per gezin is er één gerichte (integrale) aanpak: Eén gezin-één plan 

-één regisseur 

 

Gezondheid is niet eerlijk verdeeld in Nederland. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld 

minder lang en in minder goede gezondheid. Wij vinden dat onacceptabel en gaan daar wat aan 

doen. Dat doen we samen: de huisartsen en wijkverpleegkundigen, apothekers en fysiotherapeuten, 

welzijnswerkers, sportverenigingen, het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, maar vooral ook met de 

mensen in de wijken zelf.  Bij de deskundige werkers in het veld, die dichtbij de mensen staan, is de 

kennis. De gemeente faciliteert hen om de beste samenwerkingsvormen te vinden, passend bij de 

wijk of kern waar zij actief zijn. Wij zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dat kan in ver-

schillende vormen.  

 

Passend onderwijs 

Een positief jeugdbeleid kan alleen behaald worden door problemen in gezinnen en bij kinderen 

vroegtijdig te signaleren. Preventie is van belang om escalaties en zware jeugdzorg, zoals ondertoe-

zichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen, te voorkomen. Scholen spelen een belangrijke en 

cruciale rol in het vroegtijdig signaleren van problemen in gezinnen en bij kinderen. Een goed overleg 

tussen het onderwijs en de gemeente zal de nadruk op het preventieve jeugdbeleid bevorderen. Dit 

overleg is ook noodzakelijk in geval van passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 is passend onder-

wijs van kracht en zijn scholen verplicht een passende plek in het onderwijs te vinden voor alle leer-

lingen. Leerlingen in het passend onderwijs zouden ook gebruik kunnen maken van het positieve 

jeugdbeleid. Bijvoorbeeld leerlingen met een gedragsprobleem hebben een passende plek nodig in 

het onderwijs, maar ook opvoedingsondersteuning om met hun gedragsprobleem overweg te kun-

nen en om het gedragsprobleem op te kunnen lossen. De samenwerking tussen het onderwijs en het 

gemeentelijke jeugdbeleid kan een goede bijdrage leveren aan de participatie in de samenleving van 

kwetsbare leerlingen en van hun ouders.   
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Mantelzorg  

De mantelzorger is iemand in de omgeving die naar vermogen omkijkt naar iemand die zorg behoeft, 

het is niet de professional die de benodigde zorg verleent. Mantelzorg is geen suppletie van professi-

onele zorg en kent dus een eigen karakter. De PvdA vindt het een taak van de overheid om ervoor te 

zorgen dat de mantelzorger op de hoogte is van professionele normen. De ondersteuning van de 

mantelzorger is erop gericht het eigen functioneren in redelijkheid mogelijk te maken. 

 

Armoedebestrijding en hulp bij schulden 

Armoede en rijkdom hebben de sterke neiging duurzaam en overerfbaar te zijn. Dat willen we door-

breken. Oorzaak en gevolg zijn bij armoede kenmerken die gemakkelijk van plaats wisselen. Wie 

geen behoorlijke opleiding heeft gehad, maakt weinig kans op een goed inkomen. Wie geen goed 

inkomen heeft, mijdt de kostbare opleiding. Zonder inspirerende rolmodellen ligt de lat laag. Wie de 

lat laag legt, zal zich niet ontworstelen aan de beperkingen van zijn maatschappelijke positie. Zo is er 

een verband tussen voeding, opvoeding, opleiding, gezondheid, recreatie en levensoriëntatie. Ar-

moede leidt gemakkelijk tot acceptatie van de bestaande werkelijkheid en onderschatting van de 

eigen potentie, tot berusting en uitsluiting. Dat is niet acceptabel en vraagt om een frontale aanval 

op armoede en de gevolgen van armoede. De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellin-

gen die zich met armoedebestrijding bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om 

kwaliteit te handhaven, efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen 

 

Arbeidsmarkt en economie 

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 

Daarom wil de PvdA dat iedereen die dat kan, ook iets doet; betaald of onbetaald. Uiteraard gaat de 

voorkeur uit naar betaald werk. Betaald werk is de garantie om in het eigen levensonderhoud te 

kunnen voorzien en niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Het verleden heeft ons geleerd dat 

onbetaald werk vaak een goede weg is naar betaald werk. Van het (lokale) bedrijfsleven verwachten 

wij betrokkenheid bij de lokale samenleving. Ook vinden wij het belangrijk dat er een goede samen-

werking is tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.  Zo verbeteren wij de afstemming tus-

sen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van lokale sterke sectoren. 

 

De boomkwekerijsector in de regio Boskoop-Hazerswoude heeft nationale en internationale allure. 

Het boomkwekerijgebied vormt een agrarisch bedrijventerrein waar de boomteeltactiviteit voorrang 

heeft boven andere functies. Bestaand beleid op gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening 

wordt voortgezet en waar nodig verder ontwikkeld. Een goed systeem van rondwegen vermindert de 

druk van vrachtverkeer op de woonkernen. Herstructurering van het gebied wordt ter hand geno-

men. Woningbouw in het boomkwekerijgebied blijft beperkt tot nieuwbouw van bedrijfswoningen 

en vervanging van bestaande. Bouw van kascomplexen dicht bij woonwijken vermijdt men.  

De stad Alphen aan den Rijn heeft veel werkgelegenheid in de logistiek en de dienstverlening. Die 

willen wij versterken en uitbreiden. In het Groene Hart creëert de gemeente kansen om door sa-

menwerking met het bedrijfsleven en andere gemeenten de groene economie, zoals biogas, algen-

kwekerijen etc., te ontwikkelen. Het zelfstandig ondernemerschap is voor veel mensen een goede 

manier om economische zelfstandigheid te verwerven. Vooral het groeiende aantal ZZP’ers (zelf-

standigen zonder personeel) verdient daarbij aandacht omdat onder hen een aanzienlijke groep is 

die er ternauwernood in slaagt om een voldoende inkomen uit het bedrijf te halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

Speerpunten Volksgezondheid 

• Voorkomen is beter dan genezen, daarom zet de PvdA in op preventie.  

• Er komt een wijkgerichte aanpak voor zorg en welzijn. Aanwezigheid in de wijk is het sleutel-

woord.  

• De PvdA stimuleert de vorming van gezondheidscentra, dat kan in de vorm van een gebouw 

zijn maar ook als netwerk van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk 

werkers, wijkverpleegkundigen en andere professionals uit de eerstelijnsgezondheidszorg. 

• Er komt een levensstijlcampagne met aandacht voor het stimuleren van bewegen, gezond 

eten, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van depressies en vereenzaming. 

• Scholen, woningbouwcorporaties, sportverenigingen, buurtorganisaties, detailhandel en ho-

reca maken afspraken in het kader van dit uitvoeringsprogramma. De gemeente besteedt in 

al haar beleid aandacht aan gezondheidsbevorderende maatregelen. 

• De PvdA wil de menselijke maat terug. De wijkverpleegkundige moet volledig in ere worden 

hersteld.  De wijkverpleegkundige staat dicht bij de mensen in de buurt, kan snel problemen 

signaleren en in samenwerking met de huisarts oplossingen bieden. Zo bevorderen we dat 

zorg dichtbij de mensen thuis wordt geleverd. Mede hierdoor kunnen ouderen en gehandi-

capten langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is niet alleen beter voor 

hen en hun omgeving, maar het bespaart ook nog eens geld. 

 

Speerpunten Maatschappelijke ondersteuning  

• De PvdA wil een verplicht hergebruik van scootmobielen en andere hulpmiddelen. 

• In de langdurige zorg willen we de komende periode een omslag maken naar meer maat-

werk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen verschillende aanbieders, maar 

ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat latere generaties er nog gebruik van 

kunnen maken. 

• We vragen straks ook meer van familie, buren en vrienden bij de steun aan ouderen en ge-

handicapten. We willen toe naar een samenleving waarin we meer aandacht voor elkaar 

hebben, waarin de gemeenschapszin is versterkt. Solidariteit komt niet alleen van de overhe-

id. 

• De aanspraken op huishoudelijke hulp wil de PvdA vervangen door een maatwerkvoorziening 

voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. 

• Mantelzorgers kunnen overbelast raken en dat moet voorkomen worden. Een goed middel is 

de respijtzorg waarbij mantelzorgers tijdelijk de zorg kunnen overdragen aan iemand anders. 

Dan kan een vrijwilliger zijn of in bepaalde gevallen kan er respijtzorg worden geleverd door 

een professional. Dat hangt af van de indicatie. De PvdA vindt dat de vergroting van de be-

kendheid van respijtzorg van cruciaal belang is. 

• Veel allochtone mantelzorgers maken nog te weinig gebruik van mantelzorgondersteuning 

en weten onvoldoende dat er mogelijkheden zijn om bij gemeenten aan te kloppen voor 

hulp. Wij zien graag dat de gemeente meer bekendheid geeft aan de steunpunten mantel-

zorg.  

 

Speerpunten Jeugdzorg 

• De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht 

van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met on-

nodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 

• Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de 

aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, worden 

andere aanbieders gezocht. Daar waar zware jeugdzorg nodig is (bijvoorbeeld in geval van 

kindermishandeling) zal de gemeente jeugdbechermingsmaatregelen inzetten.  
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• Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak 

komt. 

• Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van proble-

men en situaties. 

• We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten. 

• Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn 

er goede opvangvoorzieningen beschikbaar. 

• We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en hui-

selijk geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We bevor-

deren het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. 

• Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken jon-

geren bij zaken die henzelf aangaan. 

• Wij willen dat ook migrantenjongeren en hun gezinnen worden bereikt vanuit de vrijwillige 

jeugdzorg. In een vroeg stadium signaleren van problemen, een gerichte ouderbenadering en 

specifieke preventieprogramma’s zijn noodzakelijk om oververtegenwoordiging van migran-

tenjongeren in de jeugdgevangenissen te voorkomen. 

• Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie belangrijker dan re-

pressie. Jeugdzorg moet in 2015 in één keer gedecentraliseerd worden.  

• Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van curatief naar preventief, ont-

schotting, betere samenwerking en afstemming van de activiteiten van Jeugdzorgaanbieders.  

 

Speerpunten Economie en Arbeidsmarkt 

• De PvdA wil dat er een Plan van Arbeid komt voor onze regio. Het plan moet tot stand komen 

in samenwerking met alle relevante groepen zoals: jongeren, ouderen, mensen met een 

handicap, vrijwilligers en het lokale bedrijfsleven. 

• Bij het opbouwen en verstevigen van relaties met het bedrijfsleven gaat het niet alleen om 

het bespreken van vacatures en de beschikbaarheid van werk. Maar ook om na te gaan op 

welke manier de gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden een bedrijf kan helpen. 

• De greenport Boskoop is een excellent kenniscentrum van de boomkwekerij. Kennis moet 

verder uitgebouwd worden, bij voorkeur door vestiging van hoogwaardig onderwijs en on-

derzoek in de regio Boskoop. Ook op het gebied van infrastructuur en de huisvesting van 

werknemers denkt de gemeente met ondernemers in de boomkwekerijsector mee. 

• De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijk-

heden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en 

wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren. 

• Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie.  

• Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder kansen of met zeer 

beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel kansen op de ar-

beidsmarkt kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteu-

nen we actief. 

• Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere 

banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan 

bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf (SW-bedrijf) 

• Voor mensen die (even) niet kunnen werken is er een inkomensondersteuning in de vorm 

van een bijstandsuitkering. De PvdA wil voorkomen dat mensen te lang hiervan afhankelijk 

blijven. De gemeente zal zich moeten blijven inspannen om zoveel mogelijk mensen aan het 

werk te houden, ondanks de economische crisis.  
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4. Onderwijs, Sport en Cultuur 

 

De PvdA hecht aan goed onderwijs want mensen moeten kansen krijgen zich te ontwikkelen. Een 

goede opleiding geeft de beste kans op een goede baan. Maar ook daarna zal om de snelle 

ontwikkelingen in de samenleving bij te houden, doorgeleerd moeten worden.  Onderwijs omvat 

echter niet alleen opleiden voor een goede baan, maar ook de ontwikkeling van burgers tot creatieve 

en sociale mensen.   

 

Dit betekent dat de gemeente zorgt voor goede en veilige (liefst openbare) basisscholen op een 

redelijke afstand voor de leerling. Hierbij wordt gekozen voor een brede school, waarin iedereen in 

een veilige omgeving samenkomt.  In die brede school wordt samengewerkt met anderen, 

bijvoorbeeld: kinderdagverblijven, naschoolse opvang, maar ook sportverenigingen en culturele 

instellingen, zodat een scala van mogelijkheden wordt aangeboden voor de jeugd. Indien een 

basisschool dreigt opgeheven te worden door te weinig leerlingen, doet de gemeente haar best een 

school in stand te houden door bijvoorbeeld samenwerking en samenvoeging. 

 

Ook onderwijs na de basisschool is een zorg voor de gemeente. Dit betekent in de eerste plaats dat 

ook in de kleine kernen vervolgonderwijs aanwezig moet zijn. Ook hier geldt dat de school als 

centraal punt voor de jeugd met tal van extra activiteiten een veilig centrum voor de jongeren moet 

zijn. Hoger  onderwijs aantrekken is  geen prioriteit voor de gemeente. Dit is in de Randstad 

voldoende dichtbij ruim aanwezig. Een uitzondering is natuurlijk de Hbo-opleiding Boomteelt in 

Boskoop die gesteund en geholpen moet worden bij een eventuele uitbouw. 

 

Sport en Cultuur bieden geweldige mogelijkheden  voor mensen om mee te doen in de samenleving 

en zijn niet weg te denken uit de gemeente. De PvdA vindt dat sport en cultuur voor iedereen 

bereikbaar moeten zijn. De gemeente past daarbij een ondersteunende rol. Initiatieven uit de 

samenleving mogen rekenen op waardering en krijgen de ruimte om te bloeien. Sportverenigingen 

vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale 

cement van de samenleving. Breedtesport is dé voedingsbodem voor topsport.  Wij stimuleren 

bewegen in brede zin door bij de inrichting van het openbaar gebied ruimte te maken voor 

aantrekkelijke fiets- en wandelpaden en (informele) speelplekken voor kinderen. 

 

Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met trapveldjes, 

skate-voorzieningen, Cruijffcourts etc. Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en 

sportverenigingen vinden we belangrijk. Initiatieven op het niveau van wijken en kernen door 

sportaanbieders, welzijnswerk en gezondheidsprofessionals worden actief gestimuleerd. De sociale 

functie van sportverenigingen kan verder worden versterkt door verbindingen te leggen met scholen, 

buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra en/of dorpshuizen. Daar waar deze 

verenigingen en instellingen behoefte hebben aan vrijwilligers kijken wij of mensen met een uitkering 

hiervoor in aanmerking komen. 

 

Wij koesteren de professionele culturele instellingen die onze gemeente tot een aantrekkelijke 

woonstad maken en spannen ons in om bezuinigingen die hun voortbestaan bedreigen te vermijden. 

Wel verwachten wij van culturele instellingen dat zij zelf actief op zoek gaan naar bronnen van 

financiering, de gemeente is cofinancier. De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt 

een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld 

toegankelijk wordt gemaakt en het terugdringen van laaggeletterdheid tot een kerntaak wordt 

gerekend. We waarderen rijke traditie van koren en (amateur-)orkesten, toneelverenigingen en 

andere culturele vrijwilligersorganisaties. De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren 

stimuleren hier gebruik van te maken. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• De gemeente bevordert ook in de zorg- en verzorgingssfeer een degelijke samenwerking met 

de school. Doel is dat problemen van jongeren snel worden gesignaleerd en er op korte 

termijn gecoördineerde begeleiding en/of hulp gegeven wordt. Het bureau Jeugd en Gezin 

speelt hier een belangrijke rol bij. Voor de leerling en de ouders dient er een enkel vast 

aanspreekpunt te zijn, dat de regierol vervult bij ondersteuning en hulpverlening. Waar 

mogelijk wordt preventief gewerkt. Voorkomen van vernielingen en een preventief alcohol- 

en drugsbeleid horen hier onlosmakelijk bij. 

• Contact met alle betrokken organisaties en waar mogelijk samenwerking bevorderen en 

eventueel afdwingen; 

• Bevorderen van een proactieve houding en preventieve aanpak; 

• Ondersteuning van nieuwe initiatieven uit de samenleving. 

• Mogelijke bezuinigingen op onderwijs en welzijn worden door de gemeente zoveel mogelijk 

door efficiëntie-maatregelen opgevangen. 

• De directe uitvoering van taken wordt zo lang mogelijk onaangetast in stand gehouden. Het 

primaire proces wordt dus zoveel mogelijk ontzien. 

• Voor ouderen die in de komende jaren in aantal fors gaan toenemen. moet de gemeente een 

omvangrijk zorgbeleid gaan ontwikkelen. 

• Ontwikkelings- en hobbycursussen, sociale activiteiten e.d. dienen bevorderd te worden. Met 

bijvoorbeeld computercursussen blijft men bij de tijd, maar bevordert men ook de sociale 

contacten en voorkomt men vereenzaming. Zelfs kan zo zelfhulp voor ouderen ontwikkeld 

worden. Uiteraard zou de school als centrum van activiteiten in een wijk of dorp hier een 

belangrijke rol moeten spelen. 

• Bestaande voorzieningen als zwembaden en sporthallen die in stichtingen zijn ondergebracht 

en die voornamelijk met vrijwilligers werken, worden waar mogelijk gesteund. 

• Vrijwilligerswerk door burgers wordt door de gemeente aangemoedigd en bevorderd. 

• Mensen met een uitkering  krijgen de mogelijkheid b.v. In een ontwikkelingstraject naar een 

betaalde baan, om als vrijwilliger bij een sportvereniging of sociaalculturele instelling te 

werken voor hun uitkering. 

 

 

 

5. Wonen in wijken en kernen 
 

De gemeente Alphen aan den Rijn (met zijn omliggende kernen) die de PvdA voor ogen heeft, is er 

voor iedereen, jong en oud, arm en rijk, hoog of laag opgeleid. Ieder kan daar een thuis vinden en 

men is met elkaar verbonden. Ze is dynamisch, gastvrij, zorgzaam en betaalbaar. 

 

Er is een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. Binnen een redelijke 

termijn kan ieder er een geschikte, betaalbare  woning vinden. De kwaliteit van de woningen is goed 

en toekomstbestendig (duurzaam). Woningbouw is nauwkeurig afgestemd op de behoefte.  

De woonbehoefte in de wijken en kernen wordt precies bepaald zodat door maatwerk aan de 

woonbehoefte van de doelgroepen - zoals ouderen en senioren - speciaal aandacht kan worden 

besteed. Ouderen en mensen die zorg behoeven, hebben de gelegenheid zo lang mogelijk zelfstandig 

te wonen. 

 

Het uitbreiden van de stad of kernen ten koste van het buitengebied heeft pas plaats als daarbinnen 

geen mogelijkheid tot bouwen meer is. Bedrijfsterreinen worden eerst opgeknapt voordat 

uitbreidingen of nieuwe terreinen aan de orde komen. 
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De PvdA wil in nauwe samenwerking met corporaties, bewonersorganisaties en betrokken 

ondernemers komen tot het realiseren van woningbouw, huisvesting, leefbare wijken en kernen met 

goede speelvoorzieningen en duurzame oplossingen. Extra aandacht is er voor kwetsbare wijken en 

voor wijken die dat dreigen te worden. Het buitengebied en zijn kernen zijn vitaal; jong en oud 

kunnen er wonen, werken en van basisvoorzieningen gebruik maken. 

 

De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van bewoners zelf staan voorop; zij krijgen maximale 

invloed op de totstandkoming van de eigen woning en van de eigen woonomgeving die door goed 

beheer schoon, heel en veilig is, waarbij tevoren helder wordt duidelijk gemaakt binnen welke kaders 

de invloed kan gelden. 

 

De gemeente zal niet in staat zijn de ernstige problemen op de woningmarkt zelf op te lossen. Een 

greep: banken verstrekken nog maar weinig hypotheken, corporaties stoppen bouwplannen vanwege 

dreigende hoge heffingen, de gemeente lijdt onder grondexploitatieverliezen,  starters hebben geen 

toegang meer tot de woningmarkt, wachttijden voor sociale woningen zijn lang, de doorstroming is 

stilgevallen, hypotheekschulden zijn hoger dan de waarde van woningen, voor mensen die wat meer 

dan € 34.000,- verdienen zijn er geen woningen, investeringen in behoud van woningkwaliteit en voor 

energiezuinigheid lopen terug, in de sociale huursector wonen mensen met te hoge inkomens, vele 

eigen woningbezitters willen verhuizen maar dat lukt hen niet, oudere eigen woningbezitters kunnen 

niet gaan huren, de werkgelegenheid in de bouw neemt sterk af en vakmanschap verdwijnt. Dit 

betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

Speerpunten Wonen 

• Woningbouwplannen moeten nauwkeurig passen bij de behoefte, zowel naar kwantiteit als 

kwaliteit; extra aandacht is er voor de woonbehoefte van starters, senioren,  van hen die zorg 

behoeven en van hen met een inkomen tot € 43.000 per jaar; 

• Woningen zijn zoveel mogelijk aanpasbaar en levensloopbestendig. 

• We maken met corporaties - eventueel voor de gemeente nieuwe corporaties  -, bewoners (or-

ganisaties) en betrokken ondernemers - in het bijzonder voor de kwetsbare buurten - concrete 

afspraken over woningbouw, herstructurering, duurzaamheidsvoorzieningen,  de leefbaarheid 

van wijken, slagingskansen op de woningmarkt voor de doelgroepen, de woonlasten (incl. wa-

ter-, energie- en servicekosten), de invloed van huurders  op nieuwe en te renoveren woningen. 

• Doorstroming wordt bevorderd en gefaciliteerd, onder meer door verkoop van sociale huurwo-

ningen. De kernvoorraad sociale huurwoningen blijft echter passen bij de behoefte. 

• We bevorderen het herinvoeren van een inkomensafhankelijk premiekoopstelsel, waardoor 

onder meer starters de koopwoningmarkt weer kunnen betreden en de markt in beweging 

komt.  

• Nu de woningmarkt slecht werkt, faciliteren we instrumenten als bemiddeling voor de groep 

kopers en ondersteunen financieringen, waardoor op individueel niveau een reeks verhuisbe-

wegingen tot stand komt en verhuiswensen door gerichte aandacht toch gerealiseerd kunnen 

worden. 

• We bevorderen financieringsvormen voor starters om hen te helpen de woningmarkt te betre-

den. 

• Huurders hebben de mogelijkheid tot koop van de eigen woning of een vergelijkbare woning in 

de buurt.  

• In de kleine kernen heeft huisvesting voor jongeren en senioren speciale aandacht. 
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Speerpunten Leefbaarheid 

• Waar een bijzondere parkeerdruk is, worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd, na overleg met 

de buurt en het overwegen van andere maatregelen (blauwe zones, betaald parkeren enz.). 

Vrachtwagens parkeren niet in de woonwijken. 

• We stellen een gemeenteregisseur aan die ervoor zorgt dat werkzaamheden aan de wegen goed 

op elkaar zijn afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperking. 

• Bouwplannen in of bij de kernen passen bij de specifieke kwaliteiten van de kern met veel aan-

dacht voor het behoud van de leefbaarheid. 

• Door wijk- of kernontwikkelingsplannen  waarin we met bewoners, ondernemers, corporaties  

en andere organisaties samen optrekken, zorgen we ervoor dat de verschillende projecten in 

dezelfde wijk elkaar versterken. 

• We bereiden ons voor op een eventuele bevolkingsdaling en het wegtrekken van jongeren 

(krimp) en daarmee gepaard gaande leegstand. 

• We behouden volkstuincomplexen en breiden ze bij gebleken behoefte uit. 

• Behoud van voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport, spelen en cultuur in de kernen heeft 

prioriteit. 

• We acteren actief in de planvorming ten behoeve van het behoud van de voorzieningen in de 

kernen, in het bijzonder ten aanzien van de winkelcentra. Ten behoeve van de leefbaarheid van 

de kleine kernen staan we nadrukkelijk open voor initiatieven van de bewoners, nemen die ook 

zelf en  stimuleren samenwerkingsverbanden. 

• We combineren private en publieke diensten in een zogenaamde servicewinkel zodat voorzie-

ningen beschikbaar en betaalbaar blijven voor de kleine kernen. Bundelen van voorzieningen 

voor onderwijs, zorg, sport en cultuur draagt bij aan het behoud ervan. Uitgangspunt daarbij is 

aansluiten bij de door de mensen zelf gevormde verbanden waarin zij – veelal als vrijwilliger – 

hun talenten en capaciteiten inzetten voor de samenleving en zo goed als professionals voorzie-

ningen in stand houden. Deze verbondenheid verdient actieve steun; de vrijwilli-

gers(organisaties)  zijn uitdrukkelijk aanspreekpunt. 

• We stimuleren de lokale betrokkenheid van bewoners (zoals bewonersbeheer), ondernemers en 

andere  betrokkenen bij hun eigen omgeving door henzelf bij te laten dragen in de vormgeving 

en het onderhoud daarvan. Bewonersavonden en gezamenlijke werkgroepen worden georgani-

seerd bij herinrichting van de buurt. Betrokkenen geven zelf prioriteiten aan en geven een deel 

van het onderhoudsgeld uit. Buurtcoaches ondersteunen bewonersinitiatieven onder andere 

met het oog op het verlenen van maximale invloed op de totstandkoming en het beheer van de 

eigen leefomgeving. 

• Ouderen en zij die zorg behoeven krijgen geclusterde sociale, medische en andere voorzienin-

gen in zogenaamde woonservice-zones zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wo-

nen; passend binnen het organisatieuitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur (vanwege 

de verdergaande decentralisatie door het Rijk van de Wet werken naar vermogen, de Algemene 

wet bijzondere ziektekosten, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening) 

wordt mantelzorg gefaciliteerd. 

• We vinden goed en planmatig beheer van de openbare ruimte en voorzieningen (veilig, heel en 

schoon) te behoren tot de gemeentelijke kerntaken. 

 

Speerpunten Ruimtelijke Ordening 

• Bouwen op  inbreidingslocaties zonder aan de kwaliteit van de buurt afbreuk te doen, heeft 

nadrukkelijk de voorkeur boven  uitbreiding ten koste van het buitengebied. 

• Bouwplannen voldoen aan leefbaarheidseisen en aan meervoudig en intensief ruimtegebruik en 

hebben voldoende stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische kwaliteit. 

• Vraaggericht bouwen krijgt ruime kansen; daartoe behoort vooral het mogelijk maken om zelf 

opdracht geven voor de bouw van de eigen woning: in het bijzonder door collectief particulier 

opdrachtgeverschap. 
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• Leegstaande kantoren krijgen zoveel mogelijk een andere bestemming of worden aangeboden 

als kluswoning op de woningmarkt. 

• We bevorderen – onder meer door de beschikbare woninglocaties te ontwikkelen - sterk een 

vitaal blijvend buitengebied met vitale kernen (zoals beschreven in de visie Vitale Kernen van 

Rijnwoude). 

• Bedrijventerreinen worden geherstructureerd of getransformeerd voordat uitbreiding of nieuwe 

terreinen aan de orde zijn. De druk om te herstructureren mag niet verminderen. De behoefte 

aan uitbreiding of nieuwe terreinen moet evident, concreet, actueel en niet modelmatig be-

paald zijn. Het terrein Barrepolder bij Groenendijk behoudt zijn openheid en wordt gereserveerd 

voor ontwikkelingen op lange termijn. HMC-bedrijven of Vliko krijgen er geen plaats. 

• De omgeving van het Thorbeckeplein moet weer een aantrekkelijk winkelgebied worden en de 

exploitatieverliezen moeten worden beperkt. De komst van het centrum als aanjager van cultu-

rele activiteiten (als bibliotheek, streekarchief en volksuniversiteit) is noodzakelijk. 

• Ter bevordering van de samenhang van de dorpsgedeelten van Hazerswoude-Dorp en ten be-

hoeve van de doorgang van het verkeer van en naar de N11 (waaronder Greenportverkeer) stu-

ren we sterk op de ondertunneling van de Dorpsstraat. 

 

6. Een veilige omgeving 
 

We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat mensen elkaar op 

straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. Wij werken samen met 

woningbouwcorporaties,  welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, burgers 

en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als 

regisseur. 

 

Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen. Alle betrokkenen, inclusief 

Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen (het samenwerkingsverband van gemeente, jeugdzorg, 

Openbaar Ministerie en politie), moeten bereid zijn om grenzen los te laten en creatief en 

vernieuwend bij te dragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van 

slagen als ook bewoners hierbij betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. 

Wanneer het om veiligheid gaat, wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het 

moet. 

 

Een veilige omgeving is vooral een schone en goed onderhouden omgeving. Plantsoenen, 

straatmeubilair, trottoirs en straten worden schoon en heel gehouden. 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede ba-

lans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. 

• Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeen-

te, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewo-

ning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen. 

• We voeren actief de regie in een samenwerkingsverband met zorgverleners om overlast door 

psychisch kwetsbaren te beëindigen en volgen het benodigde zorgverleningstraject.  

• Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid 

maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in 

hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. El-

ke wijk wordt gevolgd met een wijkveiligheidsmonitor. 
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• Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je 

op de hoogte gehouden van het verloop hiervan. 

• Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes 

voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving rottigheid wilt 

uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 

• We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen:  

via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk 

stellen van ouders voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorko-

men van schooluitval). 

• Wij vinden een actieve aanpak van gemeente, politie en openbaar ministerie tegen veelple-

gers belangrijk. 

• We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste ver-

antwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 

houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng. 

• Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de aan-

pak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eergerela-

teerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de loverboy-problematiek. 

• Waar bij overlastplegers sprake is van psychische of verslavingsproblemen wordt gepoogd, 

desnoods met dwang, hen in een zorgverleningstraject te krijgen. 

 

 

 

7. Natuur, milieu, landschap en verkeer 
 

Ook de toekomst van Alphen moet passen in een duurzame ontwikkeling: we voldoen aan onze eigen 

behoefte zodanig dat ook toekomstige generaties die mogelijkheid hebben of dat nog beter kunnen. 

Daarbij hoort het beschermen en ontwikkelen van natuur-, landschappelijke en milieuwaarden en het 

binnen die waarden geleiden van verkeer. 

Ons eigen handelen en onze plannen passen in die duurzame ontwikkeling; plannen van anderen 

worden eraan getoetst. 

 

Natuur 

De natuurgebieden in en rond Alphen moeten worden behouden of hersteld: daarvoor beschermen 

we de verbindende ecologische zones die cruciaal zijn voor de overleving van plant en dier. De 

teruggang van natuurwaarden in de agrarische gebieden moet worden gestopt. De ecologische 

waterkwaliteit moet sterk worden verbeterd. Vooral verdroging,  vermesting en teveel 

gewasbeschermingsmidddelen  vormen het probleem. 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• Het behoud van de ecologische hoofdstructuur, natuurwaarden en het beschermen van de eco-

logische waterkwaliteit staat voorop bij het maken van eigen plannen en bij het toetsen van acti-

viteiten en plannen van anderen. 

• We herstellen zo veel mogelijk de nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen; 

• We stimuleren burgers bij het maken van natuur in de eigen omgeving. 

 

Milieu 

Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling is de strikte bescherming van het milieu. 

De uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht, water en bodem moet verder worden 

teruggedrongen. Vooral in de stad blijft verbetering van de luchtkwaliteit urgent. 
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Energie wordt bespaard en zoveel mogelijk opgewekt uit hernieuwbare bronnen 

(biomassa, wind, zon, water). De geluidsoverlast van verkeer voor woningen maar ook 

voor bijvoorbeeld natuur- en recreatiegebieden moet worden beperkt. 

 

We stimuleren het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen en producten. Voor ons geldt 

het principe “Cradle to Cradle” (van wieg tot wieg) en het denken in kringlopen: alle gebruikte 

materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig moeten kunnen worden ingezet in een 

ander product. Afval wordt weer grondstof. 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• Milieunormen worden streng gehandhaafd, niet alleen bij bedrijven maar ook in geval van bij-

voorbeeld zwerfvuil, hondenpoep, graffiti en vuil naast de containers. 

• De luchtvervuiling veroorzaakt door (onder meer) het verkeer in wijken en kernen wordt ver-

minderd. 

• Wij stimuleren het gebruik van oppervlaktewater en bevorderen opvang van regenwater door 

bijvoorbeeld ‘groene daken’ en opvang ten behoeve van hergebruik. 

• Wij passen waar mogelijk energiebesparende verlichting toe. 

• Gemeentelijke gebouwen worden geïsoleerd. 

• We maken energiebesparingsafspraken  met woningcorporaties, huurderorganisaties en huisei-

genaren van bestaande woningen. 

• We onderzoeken energieopwekking uit rioolslib en biomassa. 

• Alleen in uitzonderingsgevallen wordt afgeweken van de normale geluidhindernormen die gel-

den voor wegen of bedrijven. 

• Geluidhinder in recreatie- en natuurgebieden willen wij verminderen en voorkomen. 

• De gemeente bouwt  zelf duurzaam en toetst (verdergaand dan nu) plannen aan duurzaam bou-

wen en duurzame stedenbouw. 

• De gemeente koopt duurzaam in en specificeert duurzaamheidskenmerken  voor leveranciers 

van producten en diensten. 

• Wij vinden dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik moet maken van fair trade en biologische 

producten. 

• Samen leren van en denken in duurzame oplossingen wordt gestimuleerd. 

 

Landschap 

Een belangrijke kwaliteit van Alphen is de ligging in het Groene Hart met groene en blauwe functies. 

Die kwaliteit moet behouden worden, zeker ook vanwege de daaraan verbonden economische 

kracht. Functies als bedrijventerreinen, infrastructuur, uitbreiding sierteelt of grote woonlocaties 

krijgen alleen een kans als die evident geen plaats kunnen krijgen op de bestaande locaties en de 

behoefte werkelijk en actueel is: de ladder voor duurzame verstedelijking. Om de leefbaarheid 

binnen de bestaande bebouwing te behouden wordt binnen de kernen zuinig omgegaan met de daar 

nog aanwezige ruimte. 

Een aantrekkelijke en mooie leefomgeving van zowel stad, kernen als buitengebied is van groot 

belang, ook voor het welzijn van toekomstige generaties. We sturen daarom op het behouden en 

versterken van stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische kwaliteiten. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• Ruimtelijke kwaliteit, zorg voor de natuur, het voldoen aan architectonische, stedenbouw- en 

landschapskundige eisen staan centraal bij de ontwikkeling of beoordeling van plannen. 
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• Stedelijke uitbreidingsplannen worden alleen toegestaan als de behoefte daaraan concreet en 

evident is en het beslist onmogelijk is daarvoor bestaand stedelijk gebied te gebruiken. 

• Bedrijfsterreinen worden eerst gestructureerd voordat uitbreiding aan de orde is. 

• Milieu- en leefkwaliteit maken deel uit van elke planning ten behoeve van een duurzame ge-

biedsontwikkeling. 

• Bij uitbreiding van stad of kernen zorgen wij voor compensatie door het groene landschap elders 

uit te breiden of te verfraaien. 

• We eisen inpassing bij bebouwing in het landelijk gebied (bijvoorbeeld rood-voor-rood- regelin-

gen  en aanleg van streekeigen beplanting); 

• We behouden het landschap en de leefbaarheid, benutten juist daarvan de economische kracht 

en voorkomen aantasting door bebouwing en verkeer; 

• Door verdere aanleg van fiets- en wandelpaden maken wij het landschap bereikbaar. 

• Megastallen, varkensflats en dergelijke worden geweerd. 

• We gaan uit van de aanwezigheid van koeien en ander vee in het agrarische landschap; 

• Diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector willen wij bevorderen 

• De bekendheid van streekproducten wordt vergroot. 

Verkeer 

Een goede wegenstructuur is voor Alphen van belang, niet alleen voor het functioneren van bedrijven 

maar ook voor recreatief verkeer. Beter gebruik van bestaande wegen kan problemen verhelpen; in 

enkele gevallen is een rondweg onontkoombaar om (milieu)problemen in de stad of een kern op te 

lossen, maar dan wel zo dat de aantasting van landschap en natuur door de weg minimaal is. 

Hoe beter het openbaar vervoer - in zijn verschillende vormen - functioneert (snel, comfortabel), hoe 

groter zijn aandeel in het vervoer kan zijn en de overlast van het particuliere autogebruik kan 

verminderen. Voor het fietsen moeten steeds ruime mogelijkheden beschikbaar zijn. 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• We bevorderen de aanleg van de noordwestelijke rondweg die N11 met de N207 verbindt, zoda-

nig dat zo min mogelijk landschap wordt aangetast of verstedelijking kan plaatsvinden. De kwali-

teit van het al verstedelijkte gebied moet tenminste in stand blijven; 

• Wij zijn voorstander van de aanleg van een tunnel in Hazerswoude-Dorp ter ontlasting van het 

dorp en in het belang van het noord-zuid verkeer, welke route aangewezen is voor het Green-

portverkeer naar de N11 en bevorderen de aanleg van een westelijke rondweg rond Boskoop, 

aansluitend op de Hoogeveenseweg naar de Gemeneweg, zodanig dat geen natuur of landschap 

wordt aangetast; 

• Het collectief vrachtvervoer voor sierteeltbedrijven en duurzame vervoerssystemen, mede ter 

vergroting van de efficiency en vermindering van de milieubelasting wordt bevorderd. 

• We stimuleren wandelen en fietsen door uitnodigende voorzieningen te treffen, maken veilige 

fietsroutes naar scholen en ontmoedigen het parkeren van auto’s bij scholen; 

• Gratis fietsen stallen bij OV-locaties en goede mogelijkheden voor het stallen in de stad zijn van-

zelfsprekend. 

• Bij de inrichting van de wegen geven wij prioriteit aan fietsers en het scheiden van snel en lang-

zaam verkeer. 

• We houden bij de inrichting rekening met de gebruikers van rolstoelen en scootmobielen. 

• We weren doorgaand verkeer uit Koudekerk aan den Rijn, vrachtwagens uit de binnenstad van 

Alphen en bevorderen daar het met elektrische voertuigen bevoorraden van winkels in de bin-

nenstad; 
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• Parkeeroverlast in de wijken en kernen wordt zoveel mogelijk en weren het parkeren van 

vrachtwagens in woongebieden. 

• Wij zijn voorstander van de aanleg van een railverbinding tussen de stad Alphen en Schiphol, 

mede met het oog op aansluiting op het nachtnet; 

• We steunen de aanleg van het HOV-NET Zuid-Holland Noord en letten scherp op het behoud van 

de kwaliteit van bestaande OV-voorzieningen in wijken en kernen; 

• We bevorderen aanvullend een ruim toegankelijke en punctuele Regiotaxi. 

 

8. Financiën 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 

financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau 

de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO. De PvdA 

vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het 

meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte 

mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht benutten. 

 

Waar er eerst een situatie was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan bestaande 

voorzieningen nu vaak onder druk. De verwachting is dat de gemeente ook in de komende jaren 

terughoudend moet zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar 

verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

• De PvdA gaat behoedzaam en sober om met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen wij 

door een sterke budgetdiscipline. Wij sturen op de gestelde doelen op basis van vooraf 

beschikbaar gestelde middelen en wij zijn terughoudend als het gaat om het nemen van 

risico’s. 

• De PvdA wil een heldere financiële verantwoording: welke resultaten zijn bereikt, hoe zijn zij 

bereikt  en met inzet van welke financiële middelen. Kortom transparantie vooraf en achteraf. 

• De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar burgers. De PvdA 

streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaring. Wanneer toch een financiële 

bijdrage wordt gevraagd geldt het uitgangspunt: de zwaarste lasten voor de sterkste 

schouders. 

• De PvdA zet zich actief in voor – het behoud van- kwijtschelding van lokale lasten, voor 

mensen met een minimuminkomen (tot 110% van bijstandsniveau). 

• De PvdA wil leegstand duurder maken en gebruik goedkoper. Hierdoor worden eigenaren 

extra gestimuleerd hun panden te verhuren of een andere bestemming te zoeken 

(bijvoorbeeld kantoorpanden geschikt maken voor jongerenhuisvesting). 

• Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie (zogeheten doelbelasting) tegenover 

staar (afvalstoffenheffing, rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend 

doorberekend. 

• De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 

opvangen, maar het is geen doel op zich. 

• De PvdA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met het kopen van grond. 
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