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16 juli 2021

Dit is de digitale nieuwsbrief van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met vergaderingen,
besluiten en andere activiteiten van de gemeenteraad. Raadspraak verschijnt maandelijks de
dag na de raadsvergadering.

Besluiten Raadsvergadering 1 juli 2021
Financiële producten: Jaarstukken 2020, Voorjaarsnota 2021
en Kadernota 2022
De gemeenteraad heeft de Jaarstukken 2020 vastgesteld. Met
de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad
over het gevoerde beleid over het jaar 2020. In het jaarverslag
staat wat de gemeente voor het geld heeft gedaan. Daarnaast
heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld en
de Kadernota 2022 gewijzigd vastgesteld. De voorjaarsnota is
een tussenrapportage over de afwijkingen van de begroting
tijdens de eerste vier maanden van het jaar. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op
hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten.
Op basis van de Kadernota 2022 stelt het college de begroting voor 2022 op. De gemeenteraad
heeft een amendement bij de Kadernota 2022 aangenomen. Over een aantal zaken wil de raad
eerst een besluit nemen voordat over de dekking wordt besloten. Het gaat daarbij over de
realisatie en exploitatie parkeergarage bevoorradingshof Aarhof, vergroening parkeerdek
(boven HEMA), gratis parkeren centrumgebied Alphen aan den Rijn en een pilot ondergrondse
waterberging vitaal Stadshart.

Besluiten Raadsvergadering 15 juli 2021
Aanbieding handtekeningen bewoners Mozartlaan
Hazerswoude-Rijndijk
De bewoners van de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk maken zich zorgen over de
verkeersveiligheid in hun woonerf. Zij willen dat duidelijker wordt aangegeven wat de geldende
maximumsnelheid is en hebben hiervoor handtekeningen verzameld. Voorafgaand aan de
raadsvergadering zijn deze aan de gemeenteraad aangeboden.

Toelichting eerste kinderraad
Uittredend kinderwethouder Marijse Vogel en kinderraadslid Star
Sala lazen een brief voor namens de eerste kinderraad waarin zij
terugblikken op hun raadsperiode. Van november 2019 tot en met
juni 2021 heeft deze eerste kinderraad van Alphen aan den Rijn
zich ingezet voor het groener en duurzamer maken van de
gemeente. Zo zijn er bordjes bij vuilnisbakken geplaatst en kregen
bushokjes groene daken. De nieuwe kinderraad, kinderwethouders
en kinderburgemeester zijn op woensdag 30 juni officieel benoemd.

Aankoop parkeergarage Aarhof
In april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
uitgangspunten van het schetsontwerp voor de herontwikkeling
van de Aarhof. Onderdeel van dit plan is een parkeergarage.
Indien de eigenaar van de Aarhof over gaat tot de bouw van
deze parkeergarage kan de eigenaar deze te koop aanbieden
aan de gemeente. De gemeente kan de garage dan voor eigen
rekening beheren. Voor deze mogelijke uitbreiding en het beheer van de parkeervoorzieningen
bij de Aarhof heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld.  

Bestemmingsplan Bentwijck
Voor de locatie Bentwijck, ten oosten van Benthuizen,
heeft de gemeente samen met twee partners een
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het doel van het
plan is om te komen tot de bouw van maximaal 200
woningen en een nieuwe Brede School.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Bentwijck
vastgesteld. De hiertegen ingediende zienswijzen (9 in
totaal) zijn daarbij gedeeltelijk gegrond en ongegrond
verklaard. Het bestemmingsplan wordt nu zes weken ter
visie gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeenteraad heeft ook een motie
aangenomen om een aantal maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid op en rondom
deze ontwikkellocatie.

Kunst- en cultuurvisie 2021-2030
De gemeenteraad heeft de kunst- en cultuurvisie 2021-2030
vastgesteld. Tot en met 7 mei 2021 konden inwoners en
organisaties meepraten over het concept van de kunst- en
cultuurvisie. Met deze visie zet de gemeente in op de
participatie van alle inwoners en op het bieden van kansen
voor iedereen in beeldende kunst, cultureel erfgoed, film,
letteren, musea, muziek of podiumkunsten. Het doel is om bij
kunst en cultuur bredere betrokkenheid van inwoners te
realiseren, waarbij drempels worden weggenomen en
uitsluiting wordt voorkomen. Hierbij is een belangrijke rol
weggelegd voor cultuurplatform Khabbaz, de Cultuurmakelaar en de cultuurcoaches.
De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen. De eerste motie ziet op het ontwikkelen van
een canon van de geschiedenis van Alphen aan den Rijn. Hiervoor wordt een werkgroep gestart
met deelnemers uit de samenleving. Met de tweede motie heeft de gemeenteraad uitgesproken
een klankbordgroep Cultuur te gaan instellen. Deze klankbordgroep vergroot de eigen kennis,
kan vooraf bouwstenen aandragen voor nieuwe visies, kan toezien op participatie door
inwoners en kan de verschillende visies monitoren en evalueren.

Aanbestedingsprocedure theaterpand Castellum
De marktverkenning voor het pand van theater Castellum is
afgerond. Op basis van de uitkomsten van de marktverkenning
zijn er voldoende inhoudelijke en financiële kansen om te
kiezen voor een aanbesteding. Uit de marktverkenning komt
naar voren dat er twee commerciële partijen met belangstelling
zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor acht wensen aan het
college meegegeven over onder andere het belang van de
maatschappelijke functies en duidelijke afspraken bij nieuwe
investeringen. De volgende stap is dat de gemeente start met
een aanbestedingsprocedure.

Herstelbesluit bestemmingsplan Parkeren Archeon en
verkeersontsluiting Burggooi
Tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan is één
beroepschrift ingediend. Voordat de Raad van State over
dit beroepschrift definitief uitspraak doet, moet een aantal
zaken worden hersteld. Hiervoor is onder meer een
onderbouwing van de verkeersintensiteiten opgesteld en
het akoestisch onderzoek aangepast. De gemeenteraad
heeft het bestemmingsplan Parkeren Archeon en
verkeersontsluiting Burggooi gewijzigd vastgesteld.

Inzet kleine elektrische bussen stadshart Alphen aan den Rijn
De gemeente wil het stadshart van Alphen aan den Rijn in de
toekomst op een duurzame manier, met kleine elektrische
bussen, bereikbaar houden met het openbaar vervoer. De
gemeenteraad heeft over dit voorstel geen wensen of
bedenkingen, zodat het college dit voorstel kan voorleggen aan
Holland Rijnland en Provincie Zuid Holland. Uiteindelijk besluit
de provincie of dit idee onderdeel wordt van de nieuwe
afspraken met de vervoersbedrijven vanaf 2023.

Garantstelling tijdelijke luchthal Hockeyclub Alphen (HCA)
Hockeyclub Alphen (HCA) heeft een plan gemaakt voor het
plaatsen van een tijdelijke luchthal op de huidige locatie bij
sportpark Zegersloot, waardoor de leden tijdens de wintermaanden
op het eigen complex binnen kunnen sporten. HCA financiert de
luchthal volledig zelfstandig, maar heeft de gemeente gevraagd om
voor vijftig procent garant te staan. De gemeenteraad vindt dit een
goed voorstel en heeft besloten hierover geen wensen en
bedenkingen mee te geven aan het college.

Bestemmingsplan Linnaeusweg Boskoop
Voor de locatie Linnaeusweg 2 in Boskoop is een initiatief
ingediend voor de bouw van negen vrijstaande woningen.
Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd omdat het perceel nu nog bestemd is voor
bedrijven. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
Linnaeusweg 2 Boskoop vastgesteld waardoor woningbouw
mogelijk is. Tegen het bestemmingsplan plan kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. In beginsel treedt het plan in werking na
afloop van de beroepstermijn.

Grondexploitatie woonzorgcomplex Klompenmaker
De gemeenteraad heeft in mei 2020 ingestemd met
de ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke
woningbouwlocaties. Klompenmaker is één van
deze locaties. Hiervoor heeft de gemeente een plan
ontwikkeld om op korte termijn een
woonzorgcomplex met maximaal veertig sociale
huurwoningen te bouwen. De gemeenteraad heeft
voor de ontwikkeling van dit plan de rapportage
Grondexploitatie Klompenmaker vastgesteld.

Vestiging voorkeursrecht op locatie Rijnhaven-Oost
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om
een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op de
locatie Rijnhaven-Oost in Alphen aan den Rijn. Tegen
dit besluit zijn twee bezwaarschriften binnengekomen.
De gemeenteraad heeft besloten om deze
bezwaarschriften, in overeenstemming met het advies
van de Commissie Bezwaarschriften, respectievelijk
niet-ontvankelijk en ontvankelijk evenwel ongegrond te
verklaren. Hiermee blijft het bestreden besluit in stand.

Burgerinitiatief Jongerenraad
Een aantal leerlingen van het Scala College heeft een burgerinitiatief
ingediend. Hiermee willen ze een Jongerenraad oprichten.
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om uiterlijk 1
oktober 2021 met een positieve insteek het gesprek aan te gaan met de
indieners van het burgerinitiatief en samen met hen te onderzoeken hoe het
initiatief kan worden ingepast binnen het huidige jeugdparticipatiebeleid.

Motie vreemd
De gemeenteraad heeft met een motie uitgesproken om vóór de vaststelling van de
Omgevingsvisie een woningbouwdebat te willen voeren. Dit debat gaat over de mogelijke
ontwikkellocaties voor de Alphense woningbouwbehoefte, zoals beschreven in het
Ontwikkelperspectief Landschap en Stad, en de status van De Gnephoek hierin. Aan het
college is actualisatie van het Ontwikkelperspectief Landschap en Stad gevraagd.

Overige activiteiten van de gemeenteraad
Informatiemarkt stedenbouwkundige uitgangspunten
Benthuizen
In Benthuizen zijn verschillende initiatieven voor
woningbouw, zoals op locaties aan de Dorpsstraat en de
Heerewegh. Voor ieder initiatief beoordeelt de gemeente
of het passend voor de locatie is. Voor plannen in
Benthuizen heeft de gemeente een kaart met de
stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld.
Tijdens een informatiemarkt op woensdag 14 juli zijn
raads- en commissieleden op de hoogte gebracht van
deze kaart en hebben zij een toelichting gekregen op de
uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in
deelgebied ‘Achter de dorpsstraat’.

Groepsgesprek Rekenkamer onderzoek impact coronacrisis
op lokale democratie
De Rekenkamercommissie van gemeente Alphen aan den Rijn
laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de
coronacrisis op de lokale democratie. Voor dit onderzoek hebben
raads- en commissieleden tijdens een groepsgesprek op
woensdag 14 juli gesproken over de impact van de coronacrisis
op het raadslidmaatschap.

Hijsen regenboogvlag zondag 27 juni
Op de dag dat het Nederlands elftal in Budapest de achtste
finale van het EK speelde, hesen raads- en commissieleden
samen met wethouder De Jager de regenboogvlag bij het
gemeentehuis. Als regenbooggemeente en European City of
Sport spreekt Alphen aan den Rijn zich uit tegen elke vorm van
uitsluiting en voor acceptatie van LHBTI+-ers. De gemeente gaf
daarmee gehoor aan de oproep van belangenvereniging COC.
In Hongarije is een wet ingevoerd die het afbeelden van een
andere geaardheid dan de heteroseksuele verbiedt.

Raadsleden aan het woord
over mooie en bijzondere plekken in de gemeente
In elke editie van de Raadspraak beschrijft een raadslid zijn of haar favoriete plek in de
gemeente.
Raadslid José Huls over haar favoriete plek in Alphen aan den Rijn:

Een van de mooiste stukjes Alphen is toch wel het wandelpad langs de kromme Aar. Zeker op
dit moment is het een oase van bloemen, groen en zoemende insecten. De kromme Aar is
onderdeel van het riviertje de Aar dat ontspringt in Jacobswoudepolder en stroomt door Ter Aar,
Langeraar en Alphen aan den rijn en mondt daar uit in de oude Rijn bij ‘La cubanita’ en ‘Koeien
en kaas’. Saillant detail; tegenover de monding van de Aar in de Rijn bouwde de Romeinse
keizer Caligula in het jaar circa 42 het fort Albaniana, om de toenmalige verkeersaders te
kunnen controleren.[1]
Alphen heeft vele mooie stukjes natuur, maar dit specifieke wandelpad springt er voor mij qua
schoonheid wel bovenuit. Ik mag hier graag wandelen. Als kind namen mijn vader en opa mij
regelmatig mee naar de kromme Aar om te vissen of te wandelen. Toen lag er nog een
stinkende vuilnisbelt naast. Gelukkig is dit wandelpad nu onderdeel van park Zegersloot en past
het wat mij betreft in de top 10 van mooie Alphense plekjes.

Vooruitblik
De raadsvergadering van donderdag 15 juli was de laatste vergadering voor het zomerreces.
Tijdens het zomerreces van maandag 19 juli tot maandag 30 augustus zijn er geen
vergaderingen van de gemeenteraad. De eerste commissievergaderingen vinden weer plaats
op donderdag 9 september.
De eerste raadsvergadering na het zomerreces staat gepland op donderdag 30 september. In
september staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda’s van de
commissievergaderingen: beleidsmetingen openbare ruimte 2020, afwijken bestemmingsplan
voor woningbouw Swaenswijckplaats, Schone Lucht Akkoord, kennismaking nieuwe partner
huishoudelijke hulp, Erfgoedvisie, participatiekader, plastic recycling, Kop West Qbic,
distributiecentrum Steekterpoort, kaderstelling programmabegroting.
Kijk op de website voor de exacte agenda en tijdstippen van de vergaderingen.
Klik hier voor de exacte agenda en tijdstippen van de vergaderingen
Als gevolg van de Coronacrisis vinden veel vergaderingen digitaal plaats. Wilt u inspreken in de
vergadering, neem dan contact op met de griffie, we bespreken graag met u de mogelijkheden
(griffie@alphenaandenrijn.nl).
Fijne zomervakantie!

Wilt u meer weten over de gemeenteraad? Kijk dan op de website van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar griffie@alphenaandenrijn.nl

Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 0172 - 465352
griffie@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl

Deze e-mail is verstuurd aan dennis@public-cinema.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
dennis@public-cinema.com toe aan uw adresboek.

