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Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aangepaste
dienstverlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg
druk aan de telefoon.
Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw
bezoek uit.
Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het
gemeentehuis.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

Inloopspreekuur voor ondernemers
Wilt u als (startende) ondernemer in de gemeente Alphen
aan den Rijn hulp of advies? Loopt u met vragen over het
ondernemerschap? Kom naar het open inloopspreekuur
voor ondernemers in ondernemershuis I-Flow.
Gratis advies
Gemeente Alphen aan den Rijn en het Ondernemersklankbord houden éénmaal in de twee weken speciaal voor
ondernemers een gratis spreekuur om antwoord te geven
op uw vragen. De adviseurs en specialisten stellen hun tijd,
kennis en ervaring ter beschikking. U kunt advies krijgen bij
de start van een bedrijf, financiering, opvolging, bedrijfsbe-

ëindiging of het voorkomen van een faillissement. Daarnaast kunnen wij u informatie geven over de tijdelijke
steunmaatregelen in verband met corona: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk).
Wanneer en waar?
Het (coronaproof) spreekuur wordt op oneven weken op de
vrijdag gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur in I-Flow
ondernemershuis, Europaplein 10, 2408 GX Alphen aan den
Rijn. Een afspraak maken is niet nodig. Kijk voor meer informatie op www.ondernemersklankbord.nl/spreekuren.

Feestdagen
Hieronder vindt u onze bereikbaarheid en dienstverlening
rond de feestdagen.
Koningsdag: 27 april
Op Koningsdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.
Alleen voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 14 0172.
Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook
wordt er op Koningsdag geen PMD (Plastic, Metaal en
Verpakkingen) en restafval ingezameld in Alphen aan den
Rijn. Dit gebeurt op zaterdag 24 april.

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

of like ons op Facebook:
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke diensten
(behalve het Ecopark) gesloten. Alleen voor spoedeisende
zaken kunt u bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is op 5 mei op de
gebruikelijke tijden geopend. U kunt het Ecopark alleen op
afspraak bezoeken. Het afval aan huis wordt zoals
gewoonlijk ingezameld.

Elektrische deelscooters in de
gemeente Alphen aan den Rijn
De groene elektrische deelscooters van GO Sharing zijn
vanaf woensdag 28 april 2021 ook te vinden in Gemeente
Alphen aan den Rijn. De scooters zijn een gemakkelijke,
leuke en duurzame manier om van A naar B te reizen. Ze
zijn 24 uur per dag beschikbaar en 100% elektrisch.
Hoe werkt het?
GO Sharing biedt elektrische deelscooters die u via een
app kunt reserveren. U kunt de scooter gebruiken wanneer
u wilt en betaalt alleen voor de minuten die met de scooter
rijdt (€ 0,29 per minuut). Kijk voor meer informatie of
voor het downloaden van de app op www.go-sharing.nl.
Milieuvriendelijk vervoermiddel
Momenteel staan de scooters al in 26 gemeenten in Nederland, waaronder Delft, Den Haag, Rotterdam en Hoofddorp. De elektrische deelscooter is een milieuvriendelijk
vervoermiddel. Gemeente Alphen aan den Rijn staat
daarom positief tegenover dit initiatief. Erik van Zuylen,
wethouder duurzaamheid: “Deze elektrische deelscooters
zijn een mooie aanvulling voor onze gemeente. Inwoners
kunnen zich op een flexibele en milieuvriendelijke manier
verplaatsen. Hopelijk laten ze hierdoor vaker de auto
staan”. Kees van Velzen, wethouder verkeer: “Deelmobiliteit is een duurzaam vervoersalternatief dat voor iedereen
beschikbaar is. De elektrische deelscooters zijn voor onze
gemeente een mooie kans om ervaring op te doen met
deze vorm van deelmobiliteit.”

Regels
Voor de e-scooters gelden dezelfde regels als voor alle
brom- en snorfietsen. U kunt deze parkeren in de daarvoor
aangewezen zones. In de app van GO Sharing ziet u welke
gebieden dit zijn. GO Sharing vraagt de gebruikers om aan
het einde van een rit een foto te maken, zodat duidelijk
zichtbaar is dat de e-scooter op een nette en hiervoor
bestemde locatie is geparkeerd. Het bedrijf spreekt gebruikers aan op hun gedrag bij een overtreding en verwijdert
een e-scooter binnen 48 uur als deze overlast veroorzaakt.

Heeft u vragen?
U heeft wellicht vragen over de komst van deze deelscooters naar onze gemeente. U kunt hiervoor kijken op de
website van GO Sharing, www.go-sharing.nl. Ook kunt u
een e-mail sturen naar info@go-sharing.nl of bellen met
085 90 22 901.

Tegel eruit, groen erin!
Van 30 maart tot 30 september 2021 vindt het NK
Tegelwippen plaats. Ga ook zelf aan de slag met de
tegels in uw tuin: haal een tegel uit uw tuin en zet
er iets groens voor in de plaats!
NK Tegelwippen
Kan uw tuin ook wel wat groener? Of heeft u altijd
al een mooie geveltuin gewild? Haal die tegels uit
de tuin en zet daar planten of heesters voor in de
plaats. Veel gemeenten in Nederland doen mee aan
deze competitie.
Gevolgen extremer weer
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige
regenbuien en lange periodes van hitte en droogte
volgen elkaar op. Onze leefomgeving is sterk versteend.
Op een warme dag verkoelen al die stenen niet en ze
laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of de kelder
inlopen. Minder steen en meer groen gaat dit tegen.
Operatie Steenbreek
Het NK Tegelwippen komt voort uit Operatie Steen-

breek. Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief
voor het vergroenen van tuinen. Gemeente Alphen
aan den Rijn is hierbij aangesloten. We organiseren
vergroeningsacties, gratis tuinwebinars en -cursussen
en verstrekken ook subsidies voor het vergroenen van
uw tuin. Kijk voor meer informatie op de website
www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.
Hoe werkt het?
- Wip tegels uit uw eigen tuin en vervang deze door
beplanting.
- Fotografeer de oorspronkelijke situatie, de stapel
tegels die er uit is gehaald en de nieuwe situatie
en stuur de foto's in via het formulier op NK Tegelwippen.
- Geef het aantal tegels door.
- Wip niet zo maar tegels in het openbaar gebied
maar overleg dit eerst met de gemeente.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Geen tuin, maar toch meedoen?
Bespreek dan met onze adviseurs de mogelijkheden
voor een geveltuin. Stuur voor meer informatie een
e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Gratis energieadvies voor woningeigenaren
Huiseigenaren in de gemeente Alphen aan den Rijn
kunnen gratis gebruikmaken van een energiecoach
die hen ondersteunt bij het verduurzamen van hun
woning. Als zij nu een energieadvies aanvragen,
ontvangen ze ook nog een energiebesparend cadeau
(zoals radiatorfolie, een douchecoach of een brievenbusborstel). Energiecoöperatie Energiek Alphen heeft
hiervoor in samenwerking met de gemeente Alphen
aan den Rijn dertig energiecoaches opgeleid. Via de
website www.energiekalphen.nl is het mogelijk om
een vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen.
Meer comfort én een lagere energierekening
Slimme energiebesparing kan woningeigenaren veel
opleveren. Bij de één is het de deur die net iets teveel

Publicaties
Ontwerpbestemmingsplan
Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3:12
van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63,
Aarlanderveen’ met ingang van 22 april tot en met
2 juni 2021 (gedurende een periode van zes weken)
voor iedereen ter inzage ligt.
Aanleiding en doel
Aan de Kerkvaartsweg 63 in Aarlanderveen is een
agrarisch bedrijf gevestigd. In het verleden zijn
twee omgevingsvergunningen met een tijdelijke
instandhoudingstermijn afgegeven voor de vestiging van een agrarisch handels- en reparatiebedrijf
en voor het gebruik van een loods voor dagbesteding, beide als nevenfunctie van het agrarische
bedrijf. Het agrarisch handel- en reparatiebedrijf is
werkzaam in de directe omgeving van Aarlanderveen en handelt en repareert landbouwwerktuigen,
tractoren, agrarische machines en gereedschappen
voor agrarische bedrijven in de directe omgeving.
Binnen het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied
Aarlanderveen’ is permanente vestiging niet toegestaan. Om de permanente vestiging van het agrarisch handel- en reparatiebedrijf en de dagbesteding in de loods planologisch mogelijk te maken is
het bestemmingsplan ‘Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen’ opgesteld.
Hoe kunt u het plan inzien?
Een zakelijke opgave van de inhoud van de overeenkomst en het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken kunt u van 22 april tot en
met 2 juni 2021 inzien bij de informatiebalie van
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Alphen aan
den Rijn (voor actuele openingstijden zie

tocht doorlaat. Bij de ander lekt de muur veel warmte.
Het zijn problemen waar inwoners zelf misschien
niet iedere dag bij stilstaan. Toch zijn ze vaak makkelijk op te lossen, met de juiste kennis in huis. Energiebesparende maatregelen leveren meer comfort op
in een woning én een lagere energierekening. Bovendien dragen huiseigenaren zo ook nog hun steentje
bij aan een beter milieu.
Hoe werkt het?
Als inwoners een energieadvies aanvragen, neemt
een energiecoach contact met ze op om een afspraak
te maken bij hen thuis. De afspraak kan op verzoek
ook online plaatsvinden. Na de afspraak brengt de
energiecoach de besparingsmogelijkheden in kaart.

www.alphenaandenrijn.nl). Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ook
digitaal inzien via de gemeentelijke website
www.alphenaandenrijn.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak door te
zoeken
op
het
plan-ID:
NL.IMRO.0484.
BPKerkvaartsweg63-ON01. Deze mogelijkheid heeft
u ook bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Hoe kunt u reageren?
Binnen eerdergenoemde termijn van tervisielegging kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling
een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
- Digitaal via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’, te vinden op de website
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier geeft u duidelijk aan dat
het om het ontwerpbestemmingsplan Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen gaat met zaaknummer 321407. Meer informatie over het digitaal
indienen van zienswijzen kunt u vinden op
https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_organisatie/Contact/Invloed_bezwaar_klachten/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen.
- Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Vermeld
in uw reactie duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en geef aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan Kerkvaartsweg 63, Aarlanderveen
gaat met zaaknummer 321407.
- Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het Officemanagement van team
Ruimte van Gemeente Alphen aan den Rijn op telefoonnummer 140172. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Ook hulp bij de aanvraag van offertes of subsidie
behoort tot de mogelijkheden.

Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen,
kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan.

Wijzigingsplan Buitengebied Boskoop –
zevende wijziging (Transformatiegebied
Reijerskoop e.o.)
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij op 6 april 2021
het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende
wijziging gewijzigd hebben vastgesteld. Ook is vastgesteld dat dit wijzigingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en dat er daarom geen
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
Wat houdt het wijzigingsplan in?
Het wijzigingsplan gaat over de percelen Reijerskoop 58-60, 64, 78, ten noorden van 68/78 en
tussen 102-114, Biezen 116 en 144a en Goudse
Rijweg 130 in Boskoop en voorziet voornamelijk in
het slopen en/of extensiveren van (sierteelt)
bedrijven, (gedeeltelijk) gesitueerd in het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, en
het realiseren van compensatiewoningen en/of –
rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswoningen naar
burgerwoningen en het samenvoegen van
sierteeltpercelen.
Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan, met identificatienummer
NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk7wij-VA01,
en
de
bijbehorende bijlagen liggen vanaf 22 april 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen raden wij u aan om het wijzigingsplan
digitaal te raadplegen. Dit kan via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u daartoe niet in
staat, dan kunt u het plan op afspraak op het
gemeentehuis inzien. Een afspraak kunt u maken
via telefoonnummer 14 0172 of door een e-mail te
sturen naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Rechtsbescherming
Op het eerder ter inzage gelegen ontwerp van het
wijzigingsplan zijn zienswijzen ontvangen. Naar
aanleiding hiervan is het plan op enkele punten
gewijzigd. De redenen daarvoor vindt u in de Nota
van beantwoording zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen, dat onderdeel is van het plan. Maar
op hoofdlijnen wijzigt het plan niet ten opzichte
van het eerdere ontwerp. Gedurende de termijn
van ter inzage ligging kan er beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan door:
-
een belanghebbende die een zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend;
-
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht zijn zienswijzen tegen het
ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht
bij de gemeenteraad;
- iedere belanghebbende tegen de wijziging die is
aangebracht bij de vaststelling van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.
Het beroep richt u aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen
schorsende werking. Als er sprake is van een
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling. Dit kunt u ook
digitaal doen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer
informatie over het digitaal indienen van beroep
en een verzoek om voorlopige voorziening. Aan
de behandeling van een beroep en een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot
vaststelling niet eerder in werking voordat op dat
verzoek is beslist.

Ontwerpbesluit aanvraag wijzigen
omgevingsvergunning Kluthe Benelux B.V.,
Produktieweg 6 – 8, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
maakt namens Gemeente Alphen aan den Rijn
bekend dat een ontwerpbesluit wijzigen omgevingsvergunning is vastgesteld voor Kluthe Benelux
B.V. voor het perceel Produktieweg 6 – 8 in Alphen
aan den Rijn met kenmerk 2021091050. Dit betreft
het ambtshalve herstellen van voorschriften van de
vergunning overeenkomstig de aanvraag.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage in het gemeentehuis in Alphen
aan den Rijn. In verband met het coronavirus kunt
u het gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken.
Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer
14 0172.
De inzageperiode is zes weken en start op 22 april
2021, de eerste werkdag na de publicatiedatum
van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45,
2800 AA Gouda, of mailen naar info@odmh.nl.
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021091050. Na
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit informeren wij u verder over de
vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval Wet milieubeheer
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met

een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig. Een melding is dan voldoende.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
melding ontvangen:
-
Kruiswijk Recycling B.V. voor het in werking
hebben van een mobiele puinbreker op het perceel
Staalweg 4 in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 26 april tot
26 juli 2021 tussen 07.00 uur en 19.00 uur, gedurende tien werkdagen. De melding is geregistreerd
onder kenmerk 2021107784.
Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken
liggen niet ter inzage. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de Omgevingsdienst MiddenHolland via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
- Zuidwijk Carrosserieën B.V., nieuwbouwlocatie op
de hoek Aziëlaan en Tankval in Alphen aan den
Rijn: starten met het vervaardigen van carrosserieën voor vrachtwagens met spuitplaats, 24 uurs
hydrauliekservice, onderhouden en keuren van
laadkleppen, kranen en aanhangers en montage,
service en onderhoud aan koelinstallaties
- Albert Heijn, De Aarhof 61 in Alphen aan den Rijn:
moderniseren en uitbreiden van de winkel
- G. de Rijk Loon- en Aanlegwerken, Heimansbuurt
5 in Alphen aan den Rijn: aanpassen van de stalinrichting en vergroten stalcapaciteit (melkvee)
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109,
Hazerswoude-Rijndijk
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat op 13 april 2021
het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109,
Hazerswoude-Rijndijk is vastgesteld.

duidelijk uw naam, adres en contactgegevens
vermelden en aangeven dat het om het wijzigingsplan Rijndijk 107-109, Hazerswoude-Rijndijk
(ontwerp) gaat met zaaknummer 351867.
-
Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze of voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Officemanagement
Ruimte op telefoonnummer 14 0172.
Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen,
kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling
van het wijzigingsplan.

Exploitatieovereenkomst Project
omvorming sierteeltgebied Reijerskoop e.o.
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat zij met de eigenaren van de
percelen Reijerskoop 58-60, 64, 78, ten noorden
van 68/78 en tussen 102-114, Biezen 116 en 144a
en Goudse Rijweg 130 in Boskoop een overeenkomst hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wet ruimtelijke ordening voor het Project transformatiegebied Reijerskoop e.o. Een zakelijke opgave
van de inhoud van de overeenkomst ligt van
donderdag 22 april 2021 gedurende zes weken,
ter inzage bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis en kan op afspraak worden ingezien. Vanwege
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op
afspraak bezoeken. Een afspraak kunt u maken via
telefoonnummer 14 0172 of door een e-mail te
sturen
naar
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.
Tegen de overeenkomst staan geen rechtsbeschermingsmogelijkheden open.

Vergunningen
8 tot en met 14 april 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
Wat houdt het ontwerpwijzigingsplan in?
Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de herontwikkeling van de genoemde locatie tot een woonperceel, met in totaal vijf woningen.
Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?
Van 22 april tot en met 2 juni 2021 is het ontwerpwijzigingsplan Rijndijk 107-109, HazerswoudeRijndijk
(identificatienummer
NL.IMRO.0484.
HRrijndijk107109-ON01), met de bijbehorende
bestanden, in te zien bij de informatiebalie in het
gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. U kunt het
ontwerpplan ook digitaal inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het
invoeren van een adres en huisnummer of in
geavanceerd zoeken de plannaam of bovenstaand
identificatienummer in te voeren). Vanwege de
coronamaatregelen wordt u aangeraden om het
ontwerpwijzigingsplan digitaal te raadplegen. Bent
u daartoe niet in staat, dan kunt u het plan op
afspraak op het gemeentehuis inzien. Een afspraak
kunt u maken via telefoonnummer 14 0172 of door
een e-mail te sturen naar het emailadres
ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.
Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn kan iedereen digitaal,
schriftelijk of mondeling gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het
college van burgemeester en wethouders indienen.
-
Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze
bestemmingsplan indienen’, op de website
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/
Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor
heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven
dat het om het wijzigingsplan Rijndijk 107-109,
Hazerswoude-Rijndijk (ontwerp) gaat met zaaknummer 351867.
-
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. college van
burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400
AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie moet u

- Zuideinde 67
herbouwen bijgebouw (V2021/306)

Alphen aan den Rijn
- Watermunt 31
plaatsen dakopbouw (V2021/299)
- Groenoord 172
vergroten inrit (V2021/300)
- Ridderbuurt 20
plaatsen tuinhuis (V2021/301)
- Cantharel 12 en 36
plaatsen extra glaswand op bestaande balkonschermen twee appartementen (V2021/302)
- Zeilmakerstraat 27
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak
(V2021/303)
- P. Mondriaanlaan 96
uitbreiden bestaande dakopbouw (V2021/304)
- Alida de Jongstraat 25
vervangen erfafscheiding en plaatsen overkapping (V2021/309)
- Steekterweg 78N
plaatsen fietsenschuurtje in voortuin
(V2021/310)
- Hofzichtstraat 7
realiseren 23 appartementen en 1 beheerderswoning in bestaand gebouw (V2021/311)
- Gouwsluisseweg 44
renoveren achterhuis en moderniseren voorhuis
en plaatsen hekwerk (V2021/312)
- Watermunt 61
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/315)
- Reigerstraat 1
verbreden kozijn doucheruimte (V2021/316)
- Van Lennepstraat 87
realiseren aanbouw, nokverhoging, vervangen
gevelkozijnen en plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/317)
- Toussaintplein 8
realiseren opbouw keuken voor uitbreiding
badkamer (V2021/319)
- Woubrugseweg 5
bouwen carport en fietsenschuur (V2021/320)
- Donizettihof 57

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/321)
- De Schans 25
aanleggen inrit (V2021/322)
- Jeltje de Bosch Kemperstraat 189
realiseren opbouw garage (V2021/323)

Boskoop
- Insteek 13
afwijken bestemmingsplan voor tijdelijk wonen
(V2021/313)
- Boezemlaan 4
aanleggen inrit (V2021/318)

Hazerswoude-Dorp
- ter hoogte van Voorweg en Roemer
aanleggen plein en dempen sloten (V2021/305)
- Burgemeester Smitweg 58
vergroten bedrijfswoning begane grond en eerste
verdieping (V2021/308)
- De Poelzoom 10
realiseren kamer aan huidige woning boven
carport (V2021/314)

Koudekerk aan den Rijn
- Hoogewaard 180
realiseren balkon en intern verbeteren brandscheidingen (V2021/307)

Verleende vergunningen regulier

kappen twee bomen (kastanje) (V2021/182)
-G
 roenoord 90 (09-04-2021)
realiseren uitbouw eerste verdieping (V2021/281)
- Havixhorst 209 (12-04-2021)
realiseren dakopbouw (V2021/229)
- Prins Hendrikstraat 59A (12-04-2021)
realiseren carport en berging zijkant woning
(V2021/209)
- Ridderbuurt 53 (14-04-2021)
plaatsen blokhut (V2021/129)

Boskoop
-R
 ozenlaan 17 (13-04-2021)
herstellen fundering door onderheide kelderbak
(V2021/086)
- Voorkade 47 (14-04-2021)
onderheien voorgevel (V2021/199)

nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van
burgemeester en wethouders van
Gemeente Alphen aan den Rijn. Dit kunt
u bij voorkeur digitaal doen via de
website
www.alphenaandenrijn.nl/
bezwaar. U kunt uw bezwaar ook per post
indienen via Gemeente Alphen aan den Rijn,
t.a.v. burgemeester en wethouders, postbus
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Het
bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit
het gaat, de reden van uw bezwaar, de datum
van uw bezwaar en uw handtekening.

Verlengen beslistermijn

Hazerswoude-Dorp

Alphen aan den Rijn

-B
 urgemeester Smitweg 109 (08-04-2021)
bouwen paardenstal (V2021/155)
- Gemeneweg 14A (12-04-2021)
afwijken bestemmingsplan voor omzetten
bedrijfswoning naar plattelandswoning
(V2021/116)

- Planetensingel 30
plaatsen dakopbouw (V2021/016)
- Archeonlaan 1
tijdelijk plaatsen vijftien expeditietenten (vijf
maanden) (V2021/139)

Koudekerk aan den Rijn

- Lansing 23
plaatsen remmingswerken en afgraven hoekje
van perceel (V2021/147)

- J.G. van der Stoopweg, fase 2 (14-04-2021)
aanleggen vijf inritten (V2021/256)

Aarlanderveen

Boskoop

Hazerswoude-Dorp

- Zuideinde 32 (12-04-2021)
plaatsen brug met inrit (V2021/185)

Alphen aan den Rijn
- Raadhuisstraat 77 (08-04-2021)

Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar maken
(vermelde datum bij het besluit is de verzenddatum
daarvan). Zorgt u ervoor dat u binnen zes weken

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus.
U kunt in de vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het
gemeentehuis plaatsvinden.
• U kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 22 april 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal) (de vergadering
kunt u live volgen via de website)
• Afscheid van raadslid Lisette Godart
• Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van de nieuw benoemde raadsleden mevrouw
Achahboun (NE) en de heer van der Nat (SP)
• Benoeming en beëdiging raadscommissielid mevrouw van ’t Wout (CDA)
• Vaststellen en beschikbaar stellen budgetten Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 met uitvoeringsprogramma 2021-2022
• Verbeterproces Grondstoffen 2021-2022, Zwerfafvalbeleid 2021-2025 en Tarief 2021 Ecopark
• Vaststellen Bestemmingsplan Steekterpoort II
• Vaststellen herontwikkeling schetsontwerp De Aarhof en beschikbaar stellen budgetten parkeergarage en parkeerdek
• Vaststellen Winkeltijdenverordening 2015 wijziging voor (eenmalige) verruiming openingstijden
supermarkten rondom Hemelvaart en Pinksteren 2021
• Gecoördineerd gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan voor de bouw van 190 woningen op de
percelen Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a Alphen aan den Rijn
• Vaststellen contourennotitie Woonvisie
• Buurthuis Pleyn68, beschikbaar stellen investeringsbijdrage geluidwerende maatregelen, met de 14e
wijziging van de programmabegroting 2021
• Vaststellen en beschikbaar stellen middelen richtlijn aanpak boomziekten en plagen in de openbare
ruimte
• Bekrachtigen opgelegde geheimhouding op de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 en 5b Meerjarenperspectief
grondexploitaties 2021
• Bekrachtigen opgelegde geheimhouding GREX en FEX Havenfront

Donderdag 20 mei 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur,
digitaal) (de vergadering kunt u live volgen via de website)
• Agenda volgt

Donderdag 20 mei 2021, informatiemarkt (20.00 uur, digitaal) (de vergadering kunt u live
volgen via de website)
• Onderwerp volgt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

- Finlandlaan nabij nummer 1
bouwen bedrijfspand (V2021/103)

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied
binnen de gemeente. Tromp’s Bouw en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. heeft ontheffing gekregen
van 13 april 2021 tot en met 30 november 2021
voor het plaatsen van hekken op één parkeerplaats
en de tweede parkeerplaats incidenteel aan de
Stationsstraat 19 in Alphen aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 15 mei 2021 ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur
digitaal doen via de webiste www.alphenaandenrijn.nl/
bezwaar. U kunt uw bezwaar ook per post indienen
via Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het volgende
bevatten: uw naam en adres, om welk besluit het
gaat, de reden van uw bezwaar, de datum van uw
bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt wachten
op de beslissing op uw bezwaar of beroep, kunt u een
voorlopige voorziening vragen. U kunt u verzoek
sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
het plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn
- Pieter Floriszstraat 120
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal
doen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U
kunt uw bezwaar ook per post indienen via
Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester
en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan
den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Ontheffing brede voortuigen
Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend.
Jongeneel Transport heeft tot 24 maart 2022
ontheffing gekregen voor het met brede voertuigen
berijden van diverse wegen waar een breedtebeperking geldt in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 26 mei 2021 ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. Tegen dit
besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes
weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en

Colofon
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302,
2500 EH in Den Haag.

Ontheffing brede voortuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat, op grond van art. 62 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
ontheffing voor het berijden van wegen met brede
voertuigen binnen de gemeente is verleend. Niels de
Jong Veehandel heeft tot 14 april 2022 ontheffing
gekregen voor het met brede en zware voertuigen
berijden van de Ziendeweg in Zwammerdam.

Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 25 mei 2021 ter inzage bij
de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege
het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op
afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via
telefoonnummer 14 0172. Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden, binnen zes weken na deze
bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal
doen via de website www.alphenaandenrijn.nl/
bezwaar. U kunt uw bezwaar ook per post indienen
via Gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen
aan den Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de datum
van uw bezwaar en uw handtekening. Als u niet kunt
wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep,
kunt u een voorlopige voorziening vragen. U kunt
uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van
de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Bezwaarclausule
Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via:

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl
Beroepsclausule

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag,

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com,

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7,

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

