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Inleiding

Voor de SGP is de overheid Gods dienares. Dat is geen populistisch, maar Bijbels gegeven. Hecht de SGP dan niet 
aan een overheid voor de burgers? Jazeker. Juist daarom ziet de SGP de overheid als ‘Gods dienares, u ten goede’. 
De overheid beoogt in die visie het welzijn en de welvaart van de burgers. Een overheid die handelt naar de normen 
van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden.

De SGP, de oudste politieke partij in ons land, heeft in al die jaren getoond een constructieve bijdrage te leveren aan 
het openbaar bestuur. De publieke taak in de samenleving ziet zij als een grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage 
wil de SGP zich laten leiden door Gods Woord, omdat zij ervan overtuigd is dat juist Gods geboden heilzaam zijn 
voor alle burgers van Nederland. 

Als een rode draad loopt de principiële invalshoek van Gods Woord door de beleidshoofdstukken waarvan de SGP 
overtuigd is, dat zij relevant zijn voor de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat, namelijk de gemeente.

De SGP wil tegen de stroom van de seculiere samenleving in, de dienst van God herkenbaar houden in het publieke 
domein. Gods naam mag niet worden gelasterd. Godslasterlijke teksten, die per definitie al zinloos zijn, moeten 
geweerd worden. Gods dag, een dag van rust, is de SGP lief. Werken op zondag, het houden van evenementen op 
zondag, het houden van allerlei activiteiten op zondag, draagt niet bij aan de zondagsrust. 

‘‘De SGP staat voor een overheid die de Bijbel als richtsnoer heeft en daarnaar 
handelt. Het gevolg daarvan is dat die overheid van grote en wezenlijke betekenis 
zal zijn voor de burgers in de samenleving.’’

Gods wet geeft eveneens richtlijnen voor de omgang met andere mensen. Moord, doodslag en allerlei andere soorten 
van geweld moeten worden geweerd. Stelen en andere vormen van criminaliteit moeten worden tegengegaan. Het 
voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid van burgers is een belangrijke taak. Zorg voor 
de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, jongeren, zieken, gehandicapten en vele anderen rekent de SGP 
tot het takenpakket van de gemeente. Eerbaarheid in de samenleving is een groot goed. De gemeente Alphen aan 
den Rijn moet daarom prostitutie uit het publieke domein weren. Betrouwbaarheid staat hoog genoteerd in de 
samenleving. Ook hier wijst de Bijbel de weg: waarheid en oprechtheid liefhebben en leugen en bedrog bestraffen. 
De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. 

In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord nog verder concreet toegesneden op de praktijk 
van het gemeentelijk beleid. Na een schets van de intentie van de SGP en de bestuurlijke werkelijkheid, staan 
in dit programma concrete acties en voornemens die een bijdrage kunnen en zullen leveren aan het welzijn en 
de welvaart van de burgers van Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam.

De SGP staat voor een overheid die de Bijbel als richtsnoer heeft en daarnaar handelt. Het gevolg daarvan is dat die 
overheid van grote en wezenlijke betekenis zal zijn voor de burgers in de samenleving.
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Hoofdstuk 1. Burger en bestuur

De overheid is dienstbaar aan de burgers. Kernwaarden 
van gemeentelijke bestuur voor de SGP zijn: 
betrouwbaar en geloofwaardig. De gemeenteraad en 
het college van burgemeester en wethouders (B&W) 
hebben onderscheiden taken; een goed samenspel 
tussen beiden is onontbeerlijk. Raadscommissies en/
of ronde tafelgesprekken zijn belangrijk en gelden als 
overlegplatform van de raad naar het college en van de 
raad naar de burgers.

De gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van 
de gemeente en behartigt hun belangen. Namens de 
burgers bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van 
het beleid . Het is daarom belangrijk dat raadsleden 
goed voeling houden met wat er bij de burgers, 
in de afzonderlijke kernen, leeft en gebeurt. De 
gemeenteraad – als hoogste politieke orgaan in de 
gemeente – stelt kaders, voordat het college van 
B&W tot uitvoering van plannen kan overgegaan, en 
controleert de uitvoering door het College om deze 
taak naar behoren uit te kunnen voeren, formuleert de 
gemeenteraad doelstellingen die objectief en meetbaar 
zijn. De gemeenteraad functioneert zelfstandig, 
onafhankelijk van het college, en neemt heldere 
besluiten die uit te leggen zijn aan de burgers.

‘‘Als dagelijks bestuur van 
de gemeente dient het college 
toegankelijk te zijn voor de inwoners 
van de gemeente.’’

College van B&W
Als dagelijks bestuur van de gemeente dient het college 
toegankelijk te zijn voor de inwoners van de gemeente. 
Het college is bevoegd te handelen binnen de door 
de gemeenteraad gestelde kaders. Het is nodig dat 
het college binnen de gemeenteraad kan rekenen op 
een ruim politiek draagvlak. Het college hanteert een

 duidelijke portefeuilleverdeling, is betrouwbaar en 
zorgvuldig. Het college voert transparant haar taken 
uit, legt op inzichtelijke wijze verantwoording af en 
geeft actief informatie aan de gemeenteraad. Het 
College is toegankelijk en bereikbaar. 

Dienstverlening en organisatie
De gemeentelijke organisatie is integer en anticiperend, 
streeft naar doelgerichte dienstverlening en innovatie. 
De organisatie werkt voor college en gemeenteraad; 
ambtenaren staan daarmee ten dienste aan de burgers, 
maar zijn geen ‘loopjongens’. Van ambtenaren mag 
professionaliteit verwacht worden. Deskundigheid en 
communicatieve vaardigheden zijn belangrijk SGP vindt 
dat de dienstverlening via internet dient te worden 
uitgebreid, zonder de ouderen die aangewezen zijn 
op schriftelijke dienstverlening en communicatie uit 
het oog te verliezen. Wanneer men vanwege leeftijd 
of beperkte mobiliteit niet naar de gemeente kan 
komen, is het gewenst dat de gemeente zelf naar die 
betreffende persoon komt. 

Verlengd lokaal bestuur regionale samenwerking
Regionale samenwerking is nodig om de dienstverlening 
van een gemeente goed tot haar recht te laten komen 
(bijv. regionale brandweer, omgevingsdienst, GGD). 
Uiteraard is samenwerking wel afhankelijk van de 
omvang van de gemeente. Wat lokaal kan, moet 
lokaal. De SGP heeft een positief kritische opstelling 
bij regionale samenwerking en hecht aan een goed 
evenwicht tussen lokale en regionale belangen 
binnen een samenwerkingsverband.  Een kritische 
houding tegenover kosten die een autonome vlucht 
kunnen nemen is daarbij van belang, als ook goede 
verantwoording en voorlichting aan de gemeente(raad). 
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Hoofdstuk 2.  Een nieuwe gemeente

De SGP staat voor betrouwbare politiek en voor een 
bestuurskrachtige nieuwe gemeente. De gemeente 
en haar organisatie staan ten dienste van de burgers. 
Steeds meer overheidstaken moeten door gemeenten 
worden uitgevoerd. De organisatie wordt  met de 
herindeling een stuk groter en moet in slagkracht 
en professionaliteit toenemen. Ze is op die wijze 
meer toegerust voor verdere decentralisatie van 
overheidstaken en goede dienstverlening. Effectievere 
en efficiëntere uitvoering van gemeentelijke taken 
met lagere vaste kosten, voor zaken als huisvesting 
en ICT is het uitgangspunt. Complexe vraagstukken 
worden professioneel benaderd; hiervoor wordt 
zo min mogelijk expertise van buitenaf ingehuurd. 
De eenmalige kosten van de herindeling mogen niet 
hoger zijn dan de door de rijksoverheid uit te keren 
vergoeding. Punt van aandacht is en blijft de afstand 
tussen u als burger en het gemeentelijke bestuur. 

‘‘De SGP hecht veel waarde aan het 
eigen karakter van elke dorpskern. 
De identiteit van de afzonderlijke 
dorpskernen mag niet verloren gaan.’’

Kernen in beeld
De SGP hecht veel waarde aan het eigen karakter 
van elke dorpskern. De identiteit van de afzonderlijke 
dorpskernen mag niet verloren gaan. We vinden het 
daarom van belang dat burgerparticipatie gestimuleerd 
wordt en er continu interactie plaatsvindt met 
inwoners vanuit de verschillende dorpskernen. Er 
zou, bijvoorbeeld, gewerkt kunnen worden met 
dorpsraden, alhoewel de SGP er wel waarde aan hecht 
duidelijkheid te scheppen over de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Het is daarbij van belang dat de 
samenstelling van de dorpsraden een juiste afspiegeling 
van de inwoners van het betreffende dorp is. De SGP 
stimuleert actieve deelname vanuit de breedte van de 
bevolking. 

Kernen vitaal
De SGP is van mening dat de diverse winkelcentra in 
onze kleine kernen de komende jaren een grondige 
opknapbeurt nodig hebben om de leefbaarheid voor 
de komende decennia te waarborgen. Daarin kan de 
gemeente een aanjager zijn, maar ook winkeliers en 
ondernemers dienen hun verantwoordelijkheid te 
nemen en daarin te investeren. 

Herkenbare kernen
Mensen hechten aan hun kernen en voelen zich er thuis 
vanwege de herkenbare identiteit. In de samenleving 
zoals de SGP die voor ogen heeft, is er voldoende 
aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden 
en normen, voor wat ons bindt en voor die zaken 
waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Sociale 
cohesie gaat over gezamenlijke en ook onderlinge 
verantwoordelijkheid en dus over relaties. 
Aandachtspunten:
• De identiteit van de verschillende kernen moet in 

stand gehouden worden. 
• De zondagsrust in de verschillende kernen moet 

worden bewaard, nu en in de toekomst, wat 
betekent dat evenementen op zondag niet worden 
toegestaan.

Veilige kernen en wijken
De SGP vindt dat veiligheid en handhaving prioriteit 
moeten blijven houden, omdat dit de burger direct 
raakt. Een integrale aanpak is van belang. Criminaliteit 
en verslaving, maar ook verkeersveiligheid en 
een rommelige openbare ruimte met zwerfafval, 
hebben vaak alles met elkaar te maken. Wanneer 
cameratoezicht in bepaalde probleemgebieden een 
mogelijke oplossing kan bieden, staat de SGP daar 
positief tegenover. Schade door vandalisme dient 
zoveel mogelijk op de daders te worden verhaald.

...lees verder op de volgende pagina
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De gemeente heeft via de Wet Bestuurlijke Boete 
armslag gekregen wanneer het gaat om de handhaving 
van regels. In een drukke samenleving is een nauwgezet 
beleid ten aanzien van de openbare orde, in de meest 
ruime zin van het woord, van groot belang. Dat vergt 
een helder beleid, duidelijke regels en het zichtbaar 
aanwezig zijn van politie en wijkagent.

De SGP is voorstander van een hard optreden tegen 
illegale bordelen, mensenhandel en wietplantages, 
maar ook tegen illegale bouwwerken en illegale 
bewoning. Sluitingstijden van de horeca dienen te 
worden gehandhaafd; coffeeshops moeten zoveel 
mogelijk beperkt worden. Naast handhaving vragen wij 
aandacht voor voorlichting en preventie wanneer het 
om alcohol en drugs gaat.

Hulpdiensten
De hulpdiensten van politie, brandweer en ambulance 
moeten hun werk binnen de gemeente naar 
behoren kunnen uitoefenen. De gemeente is de 
eerst verantwoordelijke  voor adequaat en efficiënt 
optreden van deze diensten. De diensten dienen 
hiervoor optimaal gefaciliteerd te zijn. De inzet van 
de Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) is van 
belang: zij ontlast de politie, zodat deze tijd heeft voor 
haar kerntaken.

‘‘De SGP is voorstander van een hard optreden tegen illegale bordelen, 
mensenhandel en wietplantages, maar ook tegen illegale bouwwerken en illegale 
bewoning.’’
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Hoofdstuk 3. Verkeer en mobiliteit

Infrastructuur
De gemeentelijke overheid moet zorgen voor een 
goede infrastructuur om te voorzien in de behoefte 
van mobiliteit van haar inwoners en de in de gemeente 
gevestigde instellingen en bedrijven, waaronder de 
boomsierteelt. Daarnaast moet de gemeentelijke 
overheid zorgdragen voor een goede infrastructuur die 
gericht is op de toekomst en op regionaal denken. Een 
goede mobiliteit is nodig om te zorgen dat de burgers 
economische, sociale en culturele activiteiten kunnen 
ontplooien en bedrijven hun activiteiten kunnen 
ontwikkelen. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting 
van bedrijven en voorzieningen is daarbij cruciaal. 
Kernbegrippen bij het vervoers- en verkeersbeleid 
voor de SGP zijn: duurzaam, veilig en toekomstgericht.
 
Het gebruik van de auto tast het milieu aan door 
luchtverontreiniging en geeft geluidsoverlast. 
Door het gebruik van de fiets en het openbaar 
vervoer te bevorderen, wil de SGP het autogebruik 
terugdringen. Om dit te bereiken zijn goede en 
veilige fietsverbindingen noodzakelijk, evenals goede 
voorzieningen voor openbaar vervoer (bus of trein). 
De gemeente moet zich in regionaal verband sterk 
maken voor goede aansluiting van verschillende 
openbaar vervoervoorzieningen.

‘‘Door het gebruik van de fiets en 
het openbaar vervoer te bevorderen, 
wil de SGP het autogebruik 
terugdringen.’’

Verkeersveiligheid
Voor de verkeersveiligheid is een adequate inrichting 
van de wegen belangrijk. Om de verkeersveiligheid 
en leefbaarheid in woongebieden en de centra van 
de verschillende kernen te bevorderen is het nodig 
in deze gebieden zoveel mogelijk doorgaand verkeer 
te weren. Hiervoor moeten er goede alternatieve 

verbindingen komen. Deze verbindingen mogen niet 
leiden tot onevenredige toename van af te leggen 
kilometers. Bij de keuze van tracés moeten daarom 
alle belangen zorgvuldig afgewogen worden.

Openbare wegen en knelpunten
Voor wat betreft de openbare wegen en hun knelpunten 
vraagt de SGP aandacht voor:
• De infrastructuur in de stad Alphen aan den Rijn: 

deze moet op orde worden gebracht door middel 
van een rondweg in de stad, waardoor de stad zelf 
wordt ontlast van doorgaand verkeer.

• De noodzakelijke verbreding van de N207 om 
de doorstroom van verkeer op deze weg te 
bevorderen.

• De noodzakelijke tweede oeververbinding over de 
Oude Rijn, De Maximabrug, vanwege de overlast 
in de kern Koudekerk aan den Rijn. 

• Het ontlasten van het centrum van Boskoop 
door in te zetten op de aanleg van een extra 
oeververbinding over de Gouwe, die gebruikt kan 
worden als omleidingsroute voor het doorgaande 
verkeer door het centrum. Bij de tracékeuze dient 
de noordelijke variant zorgvuldig onderzocht te 
worden op de gevolgen voor de verkeersstromen 
en de effecten op de omgeving.

• Een goede oplossing voor de ontsluiting Rijnstreek 
West (Nessepolder); ontsluiting naar de N11 dient 
hierbij goed te worden overwogen.

• Een goede oplossing voor het kruispunt 
Hazerswoude Dorp (N209) door middel van een 
tunnelvariant, zodat het centrum van Hazerswoude 
Dorp wordt ontlast van doorgaand verkeer.

• De aanleg van de westelijke randweg langs Boskoop 
om te zorgen voor een goede verbinding met de 
A12 en N11 vanaf het ITC en PCT bedrijventerrein. 
bij de vaststelling van het traject dient rekening 
gehouden te worden dat dit geen extra verkeer 
over de Zijde in Boskoop gaat opleveren.

...lees verder op de volgende pagina
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Er moet een compleet verkeerscirculatieplan 
uitgewerkt worden voor de gehele regio, waarin alle 
genoemde knelpunten worden meegenomen. Dit kan 
een logisch vervolg zijn op de eerder uitgebrachte 
Corridorstudie.

Openbaar vervoer
Voor wat betreft het openbaar vervoer wil de SGP zich 
inzetten voor goede bereikbaarheid van de kernen, 
zoals:
• Zorgdragen voor goed en betaalbaar Collectief 

Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zoals de Groene 
Hart hopper.

• Gebruik van openbaar vervoer bevorderen door 
in te zetten op goede, op elkaar aansluitende 
busverbindingen, die de mobiliteit binnen de 
gemeente bevorderen.

• Gebruik van openbaar vervoer bevorderen door in 
te zetten op goede en regelmatige treinverbindingen 
vanaf de verschillende treinstations binnen de 
gemeente.

Fietsen en wandelen
• Voor fietsers en wandelaars wil de SGP zich 

inzetten voor:
• het bevorderen van het fietsgebruik door middel 

van de aanleg van veilige fiets- en wandelroutes en 
stallingmogelijkheden voor de fiets;

• het zoveel mogelijk scheiden van voetgangers, 
fietsers en auto’s door de aanleg van fiets- en 
wandelpaden en fietsstroken.

Parkeren
Met de fors toegenomen mobiliteit nemen ook de 
parkeerproblemen toe. De SGP is voorstander van 
het verhogen van de parkeernorm, zodat er ook in de 
toekomst voldoende parkeerruimte is. 
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Hoofdstuk 4. Economie

De SGP is voorstander van het bevorderen van wonen 
en werken binnen de eigen gemeente. Het is dan ook 
de taak van het gemeentebestuur om zich actief in te 
zetten voor een gezond sociaal economisch klimaat. 
Dat draagt bij aan de werkgelegenheid voor onze eigen 
bevolking en beperkt tevens het woon-werkverkeer. 
Van oudsher ligt het zwaartepunt van de bedrijvigheid 
binnen de gemeente in de sierteelt, handel, logistiek en 
dienstverlening.

De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente zich 
profileert als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven, 
die zorgen voor een gevarieerd aanbod van werk. Naast 
een gezond midden- en kleinbedrijf is de aanwezigheid 
van een breed spectrum aan kleinere bedrijven van 
groot belang voor de leefbaarheid. De centrale ligging 
binnen de Randstad en de goede bereikbaarheid via 
de weg, het water en het spoor verdient blijvende 
aandacht. De gemeente heeft een belangrijke taak 
bij het stimuleren van de bedrijvigheid. Hierbij mag 
niet voorbijgegaan worden aan het rentmeesterschap 
(tegengaan van milieuvervuiling), en hinder voor 
bewoners moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

''De SGP vindt het belangrijk 
dat de gemeente zich profileert 
als vestigingsplaats voor nieuwe 
bedrijven, die zorgen voor een 
gevarieerd aanbod van werk. ''

Zondagsrust
Vanuit het christelijk geloof pleiten wij voor zondagsrust 
en in het verlengde daarvan voor de sluiting van winkels 
op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon 
waardevol in een hectische samenleving. Mensen 
moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen 
moeten samen met familie, buren en vrienden een vrije 
dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op

andere dagen van de week vrij heeft. Wij willen ruimte 
voor het geestelijke en sociale leven van mensen. Wij 
zien de zondagsrust dan ook als een goede gave van 
God. Het is daarom voor iedereen waardevol om 
dit ritme van werken en rusten zoveel mogelijk te 
behouden.

Bedrijventerreinen
De gemeente moet voldoende ruimte hebben 
om in de eigen vraag naar bedrijventerreinen te 
voorzien. Bedrijfsvestiging her-en-der verspreid in het 
landschap moet worden voorkomen, uitplaatsing van 
overlastgevende bedrijven uit de dorpskernen en de 
woonwijken in de stad worden bevorderd. De regionale 
aanpak om tot herstructurering en verbetering van 
het gebied van de Oude Rijnzone te komen, verdient 
de steun van de SGP. Herstructurering van de 
Hoogewaard en Prinsenschouw heeft prioriteit, aanleg 
van het nieuwe bedrijventerrein Groenendijk niet, 
aangezien nut en noodzaak hiervan niet voldoende zijn 
aangetoond.

 Aandachtspunten:
• Regelgeving: de gemeente streeft naar beperking 

van regelgeving voor ondernemers; accent komt 
steeds meer te liggen op digitale dienstverlening 
voor ondernemers,wat voor hen een 
kostenbesparing betekend.

• Ruimtegebruik: waar mogelijk wordt gestreefd 
naar dubbel gebruik van de ruimte; hierbij valt 
te denken aan bijvoorbeeld ondergrondse 
parkeervoorzieningen.

• Hergebruik: de gemeente streeft naar hergebruik 
van leegstaande gebouwen en onrendabele 
bedrijventerreinen.

• Milieu: er wordt gestreefd naar energieneutrale en 
duurzame bouw, zonder dat dit ten koste gaat van 
de economische activiteiten.

• Verkoop via internet: er moet ruimte komen voor 
internetwinkels met een showroomactiviteit aan 
de rand van de bestaande centra.

...lees verder op de volgende pagina
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• De bouw van winkels buiten de bestaande centra 
wordt tegengegaan als dit leidt tot leegstand in de 
bestaande winkelgebieden.

• Een goed overleg met bedrijven en 
winkeliersverenigingen is belangrijk.

• De gemeente streeft naar een gevarieerd aanbod 
van winkels in de centra.

• De winkelcentra en bedrijventerreinen moeten 
goed bereikbaar zijn.

• Voldoende goede en betaalbare 
parkeervoorzieningen zijn een randvoorwaarde 
voor een aantrekkelijk winkelgebied. Betaald 
parkeren mag niet lucratief zijn voor de gemeente. 
Maar dient concurrerend te zijn met de omliggende 
gemeenten. 

• In de kleine kernen is het voor de leefbaarheid van 
belang dat er voldoende aanbod van winkels blijft 
bestaan

Het veenweidegebied en de agrarische sector
Het unieke veenweidegebied bestaat bij de gratie van 
de veehouders die het gebied beheren. De agrarische 
sector staat door diverse (markt)omstandigheden 
onder druk. Dit heeft tot gevolg dat agrariërs stoppen 
of naar functieverbreding zoeken. De SGP vindt dat er 
mogelijkheden moeten zijn om binnen de agrarische 
sector functieverbreding toe te staan. Het samengaan 
van agrarische bedrijvigheid met natuurbeheer en 
kleinschalige recreatie is een goede optie. De gemeente 
kan daarin faciliteren. 
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Hoofdstuk 5. Sierteelt en de 

Greenport regio Boskoop

Gezien het belang van deze sector wijdt de SGP hier 
een apart hoofdstuk aan. Nog niet zo lang geleden 
verscheen het “Politiek manifest Greenport Boskoop” 
met het advies: “Stem boomkwekerijvriendelijk en 
houdt in uw verkiezingsprogramma rekening met de 
belangen van deze sector”. Dat is bij ons niet tegen 
dovemansoren gezegd. De SGP draagt de sierteelt een 
warm hart toe. Velen in de regio vinden hierin hun 
werk en zijn afhankelijk van de algemene bekendheid 
van Boskoop als bomencentrum en de betekenis van 
ons boomteeltgebied voor dat geheel. De Greenport 
regio Boskoop is van groot economisch belang.

De Greenport is tot nu toe altijd onlosmakelijk 
verbonden geweest met de regio’s Boskoop en 
Rijnwoude, maar vervult ook een nationaal belang. Dat 
belang is verwoord in landelijk beleid waaraan de regio 
uitvoering moet geven. Als SGP zijn wij ons terdege 
van bewust van die opgave, die een aantal lastige 
keuzes vergt omdat de Greenport in het Groene Hart 
ligt en niet zomaar uitbreiden kan. Om die reden 
moeten we zorgvuldig omgaan met het bestaande 
areaal binnen het sierteeltconcentratiegebied, maar 
ook met betrekking tot de gebieden daarbuiten, de 
zogenaamde satellietgebieden.

Herstructurering
Om ongebreidelde areaalgroei te voorkomen is primair 
herstructurering noodzakelijk om de oude gebieden 
weer geschikt te maken voor moderne bedrijfsvoering. 
Vooral in de kern Boskoop zal men zich hierop moeten 
concentreren. De herstructurering van Zuidwijk is 
inmiddels opgepakt. In Rijnwoude vindt uitbreiding 
plaats van het PCT terrein (2 – 4) en deze uitbreiding 
mag de herstructurering van de oude gebieden niet 
hinderen.

Ruimte voor ruimte
Bij de al eerder vastgestelde ‘Ruimte voor ruimte 
regeling’ en ‘Integrale structuurvisie’ (ISV) heeft de 
SGP zich sterk gemaakt voor de boomkwekers. Ook 
de sierteelt buiten het concentratiegebied heeft daarbij 
onze aandacht: in het kader van betrouwbaar bestuur 

moeten eenmaal verkregen rechten ook serieus 
genomen worden.

Infrastructuur
De ontwikkelingen gaan snel, de markt voor de 
boomsierteelt verandert, schaalvergroting zorgt voor 
een toename van het aantal verkeersbewegingen, 
etc. Dit vraagt om een goede logistiek en voldoende 
ontsluiting van het sierteeltgebied. Weloverwogen 
besluitvorming vanwege het toch al zo kwetsbare 
Groene hart en het veenweidegebied is essentieel. 
De tweede oeververbinding over de Oude Rijn 
(Maximabrug), het ontlasten van de kern Koudekerk aan 
den Rijn, de rondweg door de Gnephoek, de aandacht 
voor de N207 en de N11, de binnenstad van Alphen, 
de ongelijkvloerse kruising in Hazerswoude-Dorp, de 
westelijke randweg en een extra oeververbinding over 
de Gouwe. Het zijn allemaal punten die al langere tijd 
in onze kernen punt van discussie zijn in de raden en 
op provinciaal niveau. Een eerdere Corridorstudie van 
de regio omvat al deze componenten en vormt een 
aanzet voor nader onderzoek.

Aandachtspunten:
• Vereenvoudiging van regelgeving en afstemming 

hiervan met buurgemeenten en andere Greenports.
• Realisering van één aanspreekpunt vanuit de 

gemeente voor de sierteelt door een brede 
inrichting van het herstructureringsloket.

• Behoud van de door de provincie aangewezen 
gronden voor boomkwekerij, dus geen gebruik 
voor ander doelen.

• Het primair behandelen van het 
boomkwekerijgebied als echt groen 
bedrijventerrein en niet als recreatiegebied.

• Het principe van “Ruimte voor ruimte” indien 
nodig toepassen.

• Het beschermen van het wankele evenwicht 
tussen groene bedrijvigheid en het unieke 
veenweidegebied.
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Hoofdstuk 6. Ruimtelijke ordening

Nederland heeft voor het derde opeenvolgende 
jaar te maken met een economische recessie. De 
woningbouw stagneert, de huizenmarkt staat zwaar 
onder druk en in het bijzonder jonge starters hebben 
nog altijd moeite een betaalbare woning te krijgen. 

Beleid voor volkshuisvesting
Het lokale beleid is van groot belang voor de 
leefbaarheid. Goede woonruimte is voor mensen een 
belangrijke behoefte. En het gaat niet alleen om de 
woning zelf, de woonomgeving is net zo belangrijk. 
Voorzieningen, groen en goede infrastructuur spelen 
zeker mee. Daarnaast moet men zich prettig voelen en 
is de sociale cohesie van belang.

Wat opvalt, is dat er in de kern Alphen aan den Rijn veel 
appartementen zijn, terwijl in de kernen van Rijnwoude 
daar een groot gebrek aan is. De nieuwe gemeente 
zal dus naar een evenwicht moeten zoeken waarbij 
concreter ingespeeld wordt op de lokale behoefte.

De leefbaarheid in de kleine 
kernen dient grote aandacht te 
krijgen. Jongeren trekken hier weg 
omdat er te weinig of te dure 
starterswoningen zijn, daardoor 
vergrijzen de kernen en nemen de 
beschikbare voorzieningen af..

Aandachtspunten:
• Geef jongeren en starters op de woningmarkt een 

steuntje in de rug. Stimuleer collectief particulier 
opdrachtgeverschap en faciliteer startersleningen.

• In het kader van het toenemend aantal 
ouderen verdient de bouw van voldoende 
seniorenwoningen de nodige aandacht. Bouw deze 

woningen bij voorkeur in de directe omgeving van 
zorgcentra, winkelcentra en andere voorzieningen. 
Nieuwe huizen dienen ‘levensloopbestendig’ 
gebouwd te worden zodat ze gemakkelijk aan 
te passen zijn voor ouderen en minder validen.

• Sociale woningbouw dient in alle woonwijken 
geïntegreerd te zijn. De gemeente heeft vooral 
voor de sociaal zwakkeren een taak in de zorg 
voor goedkope huisvesting.

• Woningbouwcorporaties dienen hun primaire 
doelstelling - het bouwen van huizen in de sociale 
sector - niet uit het oog te verliezen. Het geld 
dat hiervoor nodig is, kan worden vrijgemaakt 
door het verkopen van huurwoningen en door 
de bouw en verkoop van duurdere woningen.

• Gemeente en corporaties dienen te zorgen voor 
een voldoende aanbod van huizen voor gezinnen.

• Duurzaam bouwen dient uitgangspunt te zijn 
bij nieuwbouw. Denk aan het gebruik van 
zonne-energie, goede isolatie en hergebruik van 
materialen.

• Permanente bewoning van vakantiehuisjes is niet 
toegestaan en handhaving is noodzakelijk.

• Er is geen behoefte aan grote geldverslindende 
projecten, wij besteden het geld liever aan 
kleinschalige voorzieningen voor de inwoners.

De kernen in het buitengebied
De inwoners van de afzonderlijke kernen zijn gehecht 
aan hun woonomgeving en willen de identiteit van hun 
eigen kern bewaren. Men voelt zich er thuis, de sociale 
cohesie is er groot en er is veel vrijwilligerswerk. 
Om vergrijzing tegen te gaan en de kernen leefbaar 
te houden, moeten er woningen gebouwd kunnen 
worden en de voorzieningen op peil blijven. Initiatieven 
voor woningbouw en voor winkelvoorzieningen dienen 
door de gemeente gestimuleerd te worden.

Aandachtspunten:
• Bescherming van het kwetsbare Groene Hart 

en het veenweidegebied. De nieuwe gemeente 
moet een buffer vormen tegen oprukkende 
verstedelijking om ons heen. In dit gebied dus 
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geen woningbouw, maar ook geen megastallen en 
paardenbakken.

• Zorg als gemeente voor goede en actuele 
bestemmingsplannen.

• Geen hoogbouw in de kernen van het buitengebied. 
Houdt de dorpskernen dorps.

• Beeldbepalende panden en monumenten dienen 
behouden te blijven; een goed monumentenbeleid 
is belangrijk en mag gerust iets kosten.

• Streng toelatingsbeleid van seksinrichtingen en 
coffeeshops en zeker geen vestiging hiervan in de 
buurt van scholen, winkels of kerken.

De kwaliteit van de buitenruimte
Als SGP vragen wij aandacht voor de groenvoorziening 
in onze wijken en kernen. Groen is gezond en trekt 
vogels, vlinders, etc. aan. Het betrekken van burgers 
bij hun leefomgeving is belangrijk. Zwerfafval en 
hondenpoep zijn kleine dingen maar blijven grote 
ergernissen en verdienen continue aandacht. Wanneer 
goede voorstellen voor de buitenruimte komen van de 
burgers moet daar ook serieus uitvoering aan gegeven 
worden.

Daarnaast stellen wij voor op de doorgaande fietsroutes 
op regelmatige afstand afvalbakken te plaatsen en 
de inzet van de BOA dient te worden gericht op het 
voorkomen van kleine overtredingen. Schoonmaken 
volgens een beeldbestek mag er niet toe leiden dat 
de zelfwerkzaamheid van burgers in het onderhouden 
van een schone woonomgeving beloond wordt met de 
afwezigheid van inzet van of namens de gemeente.

Het Bentwoud
De aanleg van het Bentwoud is inmiddels realiteit. 
Het grootste deel van het areaal van het toekomstige 
bos op Rijnwouds grondgebied is verworven. 
De SGP pleit voor een verdere inrichting van het 
Bentwoud door aanleg van wandel- en fietspaden. Een 
goede ontsluiting via parallelwegen is voor ons een 
voorwaarde. Wij hebben geen enkele behoefte aan 
nog een publiekstrekker naast de golfbaan. Rust en 
ruimte voor fietsen, wandelen, joggen en dagrecreatie 

zijn wat ons betreft voldoende, dus geen grootschalige 
voorzieningen en geen grote parkeergelegenheden, 
geen dagcampings, maar accent op stille recreatie. 
Positieve uitzondering is voor ons de landwinkel in de 
zogenaamde Driehoek Benthuizen.

''Als SGP vragen wij aandacht voor 
de groenvoorziening in onze wijken en 
kernen. Het betrekken van burgers bij 
hun leefomgeving is belangrijk.''
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Hoofdstuk 7. Onderwijs

Goed onderwijs is van groot belang, door het volgen 
van onderwijs zijn mensen in staat om hun talenten te 
ontwikkelen. 

Ouders en verzorgers zijn de eerst verantwoordelijken 
voor de opvoeding van kinderen. Ze moeten voor 
een school kunnen kiezen die past bij hun identiteit. 
De vrijheid van onderwijs vinden wij belangrijk. De 
gemeente moet een goed en helder onderwijsbeleid 
voeren, zij is verantwoordelijk voor een goede 
huisvesting en inrichting van de scholen. De SGP 
hecht veel aan een goede verstandhouding tussen de 
gemeente en de scholen.

''Ouders en verzorgers zijn de eerst 
verantwoordelijken voor de opvoeding 
van kinderen. Ze moeten voor een 
school kunnen kiezen die past bij hun 
identiteit.''

De brede school
De ontwikkeling van de ‘brede school’ vraagt 
respect voor de identiteit van de betrokkenen. Bij 
de vormgeving ervan moet duidelijk zijn wie waar 
verantwoordelijk voor is. De scholen moeten hun 
eigen levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit 
kunnen behouden. In het beleid van de ‘brede school’ 
moet veel aandacht zijn voor zorgbreedte en het 
verminderen van achterstanden.

Peuterspeelzalen en kinderopvang
Peuterspeelzalen hebben een nuttige en sociale 
functie. Ontwikkelingsachterstanden kunnen er 
vroegtijdig worden gesignaleerd. De taak van de 
gemeente ligt in de instandhouding van de voorziening 
en richt zich voornamelijk op controle, kwaliteit, 
veiligheid en hygiëne. Goed contact met het Centrum 

voor Jeugd en Gezin is van belang bij het opsporen en 
behandelen van kinderen met problemen.

Leerlingenvervoer
De gemeente dient te zorgen voor adequaat 
leerlingenvervoer om de keuzevrijheid voor ouders en 
de bereikbaarheid van de school voor de leerlingen te 
bevorderen. Daarbij moet zij redelijke afstandsgrenzen 
en financiële drempels hanteren. Het is in het kader 
van een pluriforme samenleving van groot belang dat 
burgers niet gedwongen worden te verhuizen naar een 
plaats nabij de school van hun keuze.

Voortgezet onderwijs
De SGP vraagt speciale aandacht voor het Wellantcollege 
in Boskoop dat gericht is op het onderwijs voor de 
sierteelt. Samen met de sector, de Stichting Greenport 
en de school moet het groenonderwijs versterkt 
worden.
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Hoofdstuk 8. Sport, recreatie, kunst 

en cultuur

Sport
De SGP acht het van belang dat er een gezond sport- 
en verenigingsleven in stand wordt gehouden. Veel 
vrijwilligers zetten zich ook dagelijks in om hun club 
of vereniging te ondersteunen en dat heeft onze 
waardering. Soberheid, doelmatigheid en een zo 
groot mogelijke functionaliteit zijn de belangrijkste 
uitgangspunten bij het realiseren en het in stand 
houden van sportaccomodaties. De SGP is voorstander 
van sport, maar vindt wel dat de zondagsrust in ere 
gehouden moet worden. Bij sport moet aandacht 
zijn voor het eerlijke spel en sportverdwazing moet 
worden ontmoedigd. 

''De SGP is voorstander van sport, 
maar vindt wel dat de zondagsrust 
in ere gehouden moet worden.''

Aandachtspunten:
• Evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen 

voor kinderen/jongeren en omwonenden 
betrekken bij de ontwikkeling daarvan. 

• Soberheid, doelmatigheid en een zo groot mogelijke 
multifunctionaliteit van sportaccommodaties.

• De taak van de gemeente is voorwaardenscheppend; 
van de gebruikers mag een redelijke eigen 
bijdrage worden verwacht (profijtbeginsel) en een 
bereidheid tot zelfwerkzaamheid.

• De gemeente moet beleid voeren om 
lichaamsbeweging aan te moedigen, door de 
openbare ruimte dusdanig in te richten dat deze 
uitnodigt tot bewegen.

• Activiteiten die strijdig zijn met Bijbelse normen en 
waarden komen niet in aanmerking voor subsidie. 

Recreatie
Hoge woningdichtheid en veeleisende 
arbeidsomstandigheden veroorzaken behoefte aan 
ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen aan 
verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak 

bestaat vooral in het scheppen van goede recreatieve 
mogelijkheden. De SGP vraagt vooral aandacht voor 
stille en rustige vormen van recreatie. De beleving 
van natuur en landschap dient extra aandacht te 
krijgen (goede fiets- en wandelpaden). De gemeente 
draagt verder zorg voor voldoende speel- en 
groenvoorzieningen.

''De beleving van natuur en 
landschap dient extra aandacht 
te krijgen (goede fiets- en 
wandelpaden).''

Aandachtspunten:
• Goed voorzieningenniveau van 

vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde 
vrijetijdsbesteding bieden. 

• Bevorderen van recreatievoorzieningen die passen 
bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust 
niet aantasten.

• Bestrijding van naaktrecreatie en andere activiteiten 
die de openbare zedelijkheid aantasten. Bij de 
inrichting van gebieden moet hiermee rekening 
gehouden worden.

• Behoud en/of ontwikkeling van recreatieterreinen, 
zoals natuur- en groengebieden. 

• Verbetering en/of realisatie van aantrekkelijke 
fiets-  wandel- en vaarroutes. 

• Verbetering en verruiming van aanlegplaatsen voor 
de recreatievaart.

• Tegengaan van inbreuk door recreatievoorzieningen 
op het buitengebied en de belangen van kwekers/
agrariërs. 

• Evenwichtige spreiding van veilige 
speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en 
omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan. 

...lees verder op de volgende pagina
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Kunst en Cultuur
De SGP steunt kunst en cultuur mits er duidelijke 
grenzen worden gesteld ten aanzien van onzedelijkheid, 
gezagsondermijning en discriminatie.

Kunstzinnige en culturele vaardigheden behoren 
tot de gaven die God aan mensen schenkt, die als 
zodanig gestimuleerd mogen worden en waarvan de 
bevolking mag genieten. De gemeente kan hierbij een 
ondersteunende rol spelen door subsidies te verlenen 
of door ruimtes voor activiteiten beschikbaar te stellen.
 
In onze ogen zijn activiteiten en kunstuitingen echter 
niet subsidiabel wanneer zij een aanstootgevend of 
godslasterlijk karakter hebben.

Aandachtspunten:
• Het beschikbaar stellen door de gemeente van 

openbare gebouwen, zoals bibliotheken, voor 
kunstenaars uit de eigen gemeente die onder de 
WIK regeling vallen.

• Verbinding tussen onderwijs en cultuur stimuleren.
• Gemeentelijke bijdrage aan het Castellum 

afbouwen.
• Geen gemeentelijke bijdrage Poppodium.
• Beeldende kunst in de openbare ruimte moet 

passen binnen het karakter en de identiteit van de 
verschillende kernen. 

• Cultuurhistorische waarden behouden en deze 
op de kaart zetten als exportproduct van onze 
gemeente.

• Musea als zichtbare dragers van lokale geschiedenis 
ondersteunen. 

Bibliotheken
Het hebben van goede bibliotheekvoorzieningen 
is essentieel voor het culturele leven binnen de 
gemeente. Kern van de bibliotheektaak ligt voor ons 
in vrije, laagdrempelige verstrekking van informatie 
door middel van boeken. De ontwikkeling van een 
bibliotheek tot een soort mediacentrum bezien wij 
met enige reserve. In onze tijd van beeldcultuur is het 
juist van belang dat mensen en vooral kinderen de tijd 
en rust vinden om een boek te lezen.

Musea en monumenten
Plaatselijke musea dienen wat ons betreft in principe 
gesteund te worden door de gemeente. Monumenten 
zijn als overblijfselen uit vervlogen tijden een 
belangrijk deel van ons erfgoed. De gemeente kan 
zelf een 'gemeentelijke monumentenlijst' opstellen 
van monumenten die bescherming verdienen, maar 
die niet door het Rijk worden beschermd. De SGP is 
voor een actief beleid, waarin ingezet wordt op het 
behoud of herstel van monumenten. De plaatsing op 
de gemeentelijke monumentenlijst moet vrijwillig 
gebeuren.

''Kunstzinnige en culturele vaardigheden behoren tot de gaven die God aan mensen 
schenkt, die als zodanig gestimuleerd mogen worden en waarvan de bevolking mag 
genieten.''
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Hoofdstuk 9. Sociale zaken, welzijn en 

volksgezondheid

Als SGP zien wij de overheid als ‘schild voor de 
zwakken en hechten wij aan een samenleving waarin 
mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. 
Niet iedereen kan voor zichzelf zorgen. Denk aan de 
vele  zieken en gehandicapten, aan hulpbehoevende 
ouderen, verslaafden, etc. waar een goed sociaal beleid 
en vangnet noodzakelijk voor zijn. Bezuinigen op het 
armoedebeleid is voor de SGP geen optie.

Sociale zaken
De werkeloosheid loopt hard op als gevolg van de 
economische crisis. Mensen komen niet meer aan het 
werk en dreigen in een sociaal isolement te geraken. 
Dit moet worden voorkomen. 

Aandachtspunten:
• De gemeente heeft een taak betreffende de zorg 

voor werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. 
Indien nodig moet er geld beschikbaar komen voor 
scholing, omscholing en reïntegratie.

• De sociale werkvoorziening verdient blijvende 
steun en hierop is bezuiniging voor de SGP niet 
aan de orde.

• Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving;  
de gemeente dient met de maatschappelijke en 
financiële positie van het gezin rekening te houden. 

• Lokaal sociaal beleid dient gericht te zijn op het 
leveren van maatwerk.

• De gemeente dient bij het opstellen en uitvoeren 
van beleid erkende belangenorganisaties te 
betrekken.

• Schuldhulpverlening is een taak van de gemeente 
waarbij ons uitgangspunt is: ‘voorkomen is beter 
dan genezen’; gerichte voorlichting en begeleiding 
van hen die onvoldoende financieel besef hebben, 
is essentieel.

• Handhaving bij misbruik van de sociale 
voorzieningen. Wie fraudeert, moet terug betalen 
en beboet worden.

Welzijn
Er is een groot verschil tussen welvaart en welzijn. Geld 
en goed dienen niet voorop te staan. Het is minstens 

zo belangrijk hoe een mens zich voelt en in de 
samenleving zijn of haar plaats heeft. De Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft er 
voor gezorgd dat de huishoudelijke hulp goedkoper 
en efficiënter kon worden uitgevoerd. De SGP pleit 
voor een ruimhartig beleid voor mensen met een 
zorgbehoefte en een handicap. De komende jaren zal 
door decentralisatie ook begeleiding en persoonlijke 
verzorging (AWBZ) overgeheveld worden naar de 
WMO.

Aandachtspunten:
• Zorg voor een kundige WMO-adviesraad die breed 

georiënteerd is en waarin ook voor afvaardiging 
vanuit de kerken (diaconale bijstand) ruimte is.

• De SGP vraagt om goede ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers; zij nemen een 
belangrijke plaats in.

• Bij het intakegesprek dient voldoende oog te zijn 
voor de levensbeschouwing van de cliënt; ruimte 
en respect voor de levensovertuiging is voor de 
SGP een groot goed.

• De aanvraag voor zorg dient laagdrempelig te 
zijn: advies via een zorgloket moet eenvoudig 
bereikbaar zijn; in de kernen is dat realiseerbaar 
door spreekuren in een zorgsteunpunt.

• Ouderen en gehandicapten moeten zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen 
en daartoe ook daadwerkelijk de mogelijkheden 
krijgen. 

• Er wordt steeds meer bezuinigd, ook op de zorg. De 
SGP pleit daarbij echter voor een minimaal niveau 
van de collectieve en individuele voorzieningen. 
Een eigen bijdrage naar draagkracht is goed om de 
zorgvraag te kunnen beheersen.

• Gehandicapten moeten optimaal in de maatschappij 
kunnen blijven functioneren; noodzakelijke 
aanpassingen in de leef- of werkomgeving dienen 
te worden gerealiseerd.

• Toegankelijke openbare ruimte voor 
gehandicapten.

...lees verder op de volgende pagina
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Ouderenzorg
De SGP vindt dat ouderen zo goed mogelijk in de 
maatschappij moeten kunnen blijven functioneren en 
zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. 
Ouderen moeten zich gewaardeerd en nuttig voelen. 
Daarnaast is veiligheid voor de ouderen een belangrijk 
punt.

Aandachtspunten:
• Optimaal welzijnsbeleid voor ouderen via een 

senioren adviesraad.
• Participatie van ouderen in vrijwilligerswerk; 

daarbij kan gebruik gemaakt worden van hun 
jarenlange ervaring op vele terreinen.

• Stimuleer de thuiszorg zoals mantelzorg, 
maaltijdvoorziening, alarmering en geef goede 
voorlichting over veilig wonen.

• Betaalbaarheid van aanvullend openbaar vervoer.

Dementie: een toenemende zorg
De SGP wil dat mensen met dementie en hun 
mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee 
kunnen blijven doen in de gemeenschap. Daarom moet 
onze nieuwe gemeente een “dementievriendelijke 
gemeente” worden. Wij willen als SGP werken aan 
het doorbreken van het taboe, het bieden van de juiste 
informatie en dat de gemeente bijdraagt aan participatie 
van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

''Wij willen als SGP werken aan het 
doorbreken van het taboe, het bieden 
van de juiste informatie en dat de 
gemeente bijdraagt aan participatie 
van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers.''

Jeugdzorg
De aandacht voor de jeugd is onderdeel van de 
WMO. De SGP is terughoudend ten aanzien van de 
kinderopvang en de voor- en buitenschoolse opvang. 
Voor ons is het gezin de hoeksteen van de samenleving, 
waarin de basis gelegd dient te worden voor een goed 
functioneren in de maatschappij.

Aandachtspunten:
• De primaire verantwoordelijkheid voor 

opvoeding ligt bij de ouders of opvoeders; 
opvoedcursussen kunnen ouders ondersteunen 
deze verantwoordelijkheid waar te maken.

• Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden 
moeten intensief begeleid kunnen worden.

• Jongeren pas met een diploma het onderwijs 
laten verlaten, de leerplicht en het jongerenloket 
vervullen daarbij een belangrijke rol.

• De openbare ruimte is van iedereen: zorg daarom 
voor voldoende speelveldjes en speltoestellen 
voor de kinderen en oudere jeugd.

• Houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin 
laagdrempelig.

• De SGP vraag aandacht voor de gezondheid en 
gezond leven van de jongeren. Alcohol en drugs, 
roken, overgewicht, etc. zijn allemaal gevaren 
die spelen en die door een helder en strak 
gemeentebeleid continue aandacht vragen.

• De SGP is tegenstander van zuipketen, 
houseparty’s en vergelijkbare festivals en wil een 
strenge handhaving van openingstijden en verkoop 
van drank aan jongeren.

• Zorg voor voorlichting over verantwoord geld 
uitgeven; veel jongeren blijken met schulden te 
kampen.

Hangjongeren
Opvoeden is geen eenvoudige opgave en de SGP vindt 
dat er oog moet zijn voor de problemen onder jongeren. 
Wij zijn terughoudend wanneer het gaat om de realisatie 
van hangplekken en jongerenontmoetingsplaatsen. In 
de praktijk zorgt dat te vaak voor een onveilig gevoel bij 
bewoners en daarnaast is er vaak sprake van overlast. 
De SGP ziet veel meer in het creëren van een goede 
voorziening zoals een voetbalkooi en een plaats van 
samenkomst in de wijk zelf en niet aan de buitenrand 
van de kern. Sociale controle is een groot goed en 
voorkomt vaak in een vroeg stadium problemen.
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''Opvoeden is geen eenvoudige 
opgave en de SGP vindt dat er oog 
moet zijn voor de problemen onder 
jongeren.''

Volksgezondheid
Gezond leven is belangrijk voor ons welzijn. Te weinig 
beweging, ongezonde voeding, roken en alcohol zijn 
bedreigingen voor de gezondheid. Maar daarnaast 
spelen ook zaken als depressiviteit, eenzaamheid en 
diabetes een grote rol. Gezond leven is primair de 
verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar als 
gemeente ligt er wel een taak als het gaat om actieve 
bezinning en maatregelen ter bevordering van de 
volksgezondheid.

Aandachtspunten:
• Goede medische voorzieningen met respect en 

eerbied voor de beschermwaardigheid van het 
leven.

• Actualisering van het locale gezondheidsbeleid.
• Toegankelijkheid van hulpverlening, onafhankelijk 

van het inkomen.
• Voldoende aanbod en bereikbaarheid van de 

eerstelijnsvoorzieningen.

Begraven
De SGP is een voorstander van begraven in plaats 
de alternatieven waarvan tegenwoordig veelvuldig 
gebruik wordt  gemaakt. Onze christelijke traditie en 
de rode draad vanuit de Bijbel grijpen ook terug op 
het begraven van de overledenen. Wij zijn voorstander 
om de grafrechten in de gemeente laag te houden, 
om ook minder draagkrachtigen te stimuleren om 
de nabestaanden te begraven. Een ander punt is 
dat betrokkenen in een zeer moeilijke fase van het 
leven niet geconfronteerd moeten worden met hoge 
grafrechten ofwel begrafeniskosten

Verslavingsbeleid
Als SGP vragen we speciale aandacht voor 
verslavingsbeleid. Met name verslaving aan alcohol, 
drugs, roken en gokken vragen om een gerichte 
behandeling. Verslaving leidt daarnaast veelal tot 
overlast voor anderen. Als SGP willen we daarom een 
actief verslavingsbeleid, dat begint met de erkenning 
van het probleem, dat wordt aangepakt met gerichte 
maatregelen. Daarbij heeft de verslaafde ook een stuk 
eigen verantwoordelijkheid waar op gewezen moet 
worden.

Aandachtspunten:
• Strenge handhaving van maatregelen tegen 

verslavende middelen; alleen dan zijn preventie en 
zorg daadwerkelijk effectief.

• Als gemeente alles in het werk stellen om 
alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. 
De zogenoemde ‘happy hours’ verbieden, en 
de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop in 
supermarkten en horeca scherp controleren.

• Met de horeca heldere afspraken maken over 
alcoholmatiging en sluitingstijden.



Verkiezingsprogram
m

a SG
P Alphen aan den Rijn │

 20

Hoofdstuk 10. Milieu en 

duurzaamheid

Wij geloven in het principe van rentmeesterschap. 
Een goede zorg voor elkaar en voor de omgeving 
waarin we leven is een scheppingsopdracht, en 
daarom zijn volksgezondheid en milieu belangrijke 
aandachtsgebieden voor de SGP. Duurzaamheid moet 
voor de nieuwe gemeente speerpunt van het beleid 
zijn.

Dit vertaalt zich in een aantal concrete maatregelen en 
doelstellingen:

Bewust omgaan met energie
Concreet betekent dit een aanbeveling voor een 
onderzoek naar energiegebruik bij gebouwen die 
in eigendom of beheer bij de gemeente zijn, zoals 
kantoren, scholen, cultureel/maatschappelijke 
gebouwen etc. Daarnaast zal er gekeken moeten 
worden naar het invoeren van energiezuinige openbare 
(led) verlichting . Van belang is ook om bewust om te 
gaan met de herkomst van energie, zoals het gebruik 
van groene stroom. De SGP wil de beschikbaarheid 
van elektrische oplaadpunten bevorderen.

Beperken van afval en de negatieve gevolgen 
hiervan
De hoeveelheid afval  moet worden gereduceerd 
door te werken met gedifferentieerde tarieven. 
Het scheiden van afval moet worden gestimuleerd. 
Afvalbrengstations zijn een belangrijke faciliteit en de 
gemeente moet zorg dragen voor een goede uitrusting 
en bereikbaarheid van de afvalbrengstations

Zwerfafval is een belangrijke ergernis. De SGP pleit 
voor een actieve rol van gemeente in de aanpak hiervan. 
Na evenementen en markten moet afval op de straat 
snel worden verwijderd, maar zeker zo belangrijk is 
de bewustwording stimuleren bij de burger om de 
straat schoon te houden. Dat kan door aan te sluiten bij 
landelijke opruimacties, en door scholen te betrekken 
bij het opruimen van afval.

"Een goede zorg voor elkaar en voor 
de omgeving waarin we leven is een 
scheppingsopdracht, en daarom zijn 
volksgezondheid en milieu belangrijke 
aandachtsgebieden voor de SGP. 
Duurzaamheid moet voor de nieuwe 
gemeente speerpunt van het beleid 
zijn.''
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Hoofdstuk	11.	Financiën

De SGP staat voor een gedegen financieel beleid en een 
sluitende, heldere en inzichtelijke meerjarenbegroting. 
De begroting moet robuust zijn, zodat niet bij de 
eerste de beste tegenwind ingezet beleid geschrapt 
moet worden. Stabiliteit in inkomsten en uitgaven dient 
voorop te staan. Ons doel is niet de laagst mogelijke 
belastingen te realiseren, maar om weloverwogen te 
beslissen waaraan de gemeente geld besteedt. Wij 
willen graag bij ieder voorstel afwegen of de kosten 
per inwoner opwegen tegen wat met het voorstel 
bereikt wordt. Zeker in deze economisch wat mindere 
tijd is dat belangrijk. De SGP is bereid om het mes 
in de uitgaven te zetten wanneer dat nodig is en er 
keuzes gemaakt moeten worden. Een sober financieel 
beleid is noodzakelijk en lasten mogen niet worden 
doorgeschoven naar de toekomst.

Aandachtspunten:
• De meerjarenbegroting is sluitend, helder en ook 

voor de gewone burger inzichtelijk.
• De budgetten moeten duidelijk laten zien waarvoor 

ze bestemd zijn. Dus geen budget gebaseerd op 
voorgaande jaren.

• De gemeentebegroting moet meetbaar en actueel 
zijn.

• Voldoende buffers voor onverwachte uitgaven 
inbouwen bij grote projecten. Speciale aandacht 
is vereist voor de financiële controle tijdens de 
lopende projecten, zodat bijtijds kan worden 
bijgestuurd bij overschrijding van het budget.

• Heldere financiële rapportage bij een wijziging van 
beleid. Het moet duidelijk zijn wat de financiële 
gevolgen zijn bij het nemen van een beslissing.

• De belastingtarieven mogen in principe alleen 
met de inflatiecorrectie worden verhoogd. 
Gaten mogen niet worden gedicht met een extra 
verhoging van de OZB. Als er grote verliezen zijn, 
of onvoldoende buffers, moet er eerst worden 
gekeken naar het niet uitvoeren van taken of 
plannen en het kostendekkend zijn van de 
gehanteerde tarieven. 

Subsidiebeleid
De SGP vindt dat subsidies vooral een ondersteunend 
karakter moeten hebben. Het initiatief ligt bij de burger. 
Van die burger mag dan ook best een behoorlijke eigen 
bijdrage worden verwacht.

Aandachtspunten:
• Voldoen de subsidies nog wel aan het gesteld doel, 

en zijn ze nog actueel?
• Wordt er door een voldoende deel van de 

bevolking gebruik gemaakt van de gesubsidieerde 
instelling? Er moet duidelijk zichtbaar zijn hoeveel 
burgers er gebruik maken van de faciliteiten.

• Subsidies mogen niet strijdig zijn met de christelijke 
beginselen.

• Subsidies zijn vooral bedoeld om instellingen 
toegankelijk te maken voor minder draagkrachtige 
personen en instellingen.

• Er dient een goede controle te zijn op de verstrekte 
subsidies, zodat deze terechtkomen bij de burgers 
voor wie ze bedoelt zijn. Als subsidies niet 
doelmatig ingezet worden, moet dit consequenties 
hebben.

''Ons doel is niet de laagst mogelijke 
belastingen te realiseren, maar om 
weloverwogen te beslissen waaraan 
de gemeente geld besteedt.''
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