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26 april 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 22 en 23 april 2021
Benoemingen
Mevrouw Achahboun is benoemd als raadslid voor de fractie van Nieuw Elan. Zij volgt mevrouw
Godart op die wegens een verhuizing naar een andere gemeente niet langer lid kan zijn van de
gemeenteraad.
De heer Van der Nat is benoemd als raadslid voor de fractie van de SP. Hij vervangt tijdelijk
mevrouw Groep die met medisch verlof is.
Mevrouw Van ’t Wout is benoemd als raadscommissielid voor de fractie van het CDA.

Herontwikkeling Aarhof
De eigenaar van de Aarhof wil het
winkelcentrum renoveren om de
aantrekkelijkheid en de uitstraling van het
winkelcentrum te vergroten. Daarnaast is de
eigenaar van plan om circa 324 woningen in
dit gebied toe te voegen. De gemeenteraad
heeft na een amendement hiervoor de
uitgangspunten, zoals verbeeld in het
Schetsontwerp Winkelcentrum Aarhof, voor
zover die betrekking hebben op fysieke en stedenbouwkundige aspecten vastgesteld. Een
participatieproces wordt opgestart om het plan verder uit te werken, waarbij de omgeving wordt
betrokken. Aan de deelnemers van het participatieproces wordt teruggekoppeld wat met de
inbreng is gedaan. Over het beschikbaar stellen van financiële middelen wordt op een later
moment besloten, de gemeenteraad wordt eerst nader geïnformeerd.

Bestemmingsplan Steekterpoort II
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
Steekterpoort II vastgesteld. Dit maakt de vestiging
van een logistiek centrum in de nabijheid van de
containerterminal mogelijk. Daarnaast komt een woonwerklint langs de Steekterweg en een waterberging
met groenvoorzieningen in het oostelijke deel van het
gebied. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter
visie gelegd. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Duurzaamheidsprogramma
Het doel van de gemeente is om in 2050 volledig energieneutraal, circulair
en klimaatbestendig te zijn en een diversiteit aan plant- en diersoorten te
bieden. Deze ambities zijn uitgewerkt in een Duurzaamheidsprogramma
2021-2030 en een concreet Uitvoeringsprogramma 2021-2023. Elke twee
jaar wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd zodat kan worden
ingespeeld op technologische ontwikkelingen en initiatieven uit de
samenleving. De gemeenteraad heeft het duurzaamheidsprogramma en
het uitvoeringsprogramma vastgesteld en voor de uitvoering hiervan geld
beschikbaar gesteld.

Grondstoffenbeleid, Zwerfafvalbeleid, Tarief Ecopark
De doelstelling uit het Grondstoffenbeleid van 75%
afvalscheiding in 2020 is niet gehaald. Daarnaast
is sprake van overlast door zwerfafval. Om dit te
verbeteren, heeft de gemeenteraad ingestemd met
het Verbeterproces van het Grondstoffenbeleid
voor 2021-2022. Hierin staan verschillende
voorstellen om afvalscheiding te verbeteren.
Daarnaast is het Zwerfafvalbeleid 2021-2025 vastgesteld, gericht op de vermindering van
zwerfafval. Tot slot heeft de gemeenteraad een toegangsbeleid voor het Ecopark vastgesteld
om het overmatig gebruik van het Ecopark terug te dringen. Concreet betekent dit dat maximaal
twaalf keer per jaar gratis afval kan worden ingeleverd bij het Ecopark.

Contourennotitie Woonvisie
De gemeenteraad heeft de Contourennotitie Woonvisie Alphen
aan den Rijn vastgesteld. Hiermee bepaalt de gemeenteraad de
prioriteiten voor de nog op te stellen woonvisie. Deze nieuwe
woonvisie is noodzakelijk vanwege de opgelopen druk op de
woningmarkt en de veranderende regelgeving. De vastgestelde
contourennotitie geeft prioriteit aan de thema’s: voldoende
bereikbare woningen, aandacht voor senioren en bijzondere
groepen met zorgvraag, gezonde vergroening en verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Bij het thema voldoende bereikbare woningen heeft de gemeenteraad middels een
amendement de nadruk gelegd op het stimuleren van eerlijke kansen voor starters en
alleenstaanden op de woningmarkt. Hiervoor zijn zeven uitgangspunten geformuleerd.

Eenmalige verruiming winkeltijden Hemelvaartsdag en Pinksteren
Vanwege het Coronavirus en de geldende RIVM richtlijnen is spreiding van
winkelend publiek tijdens de komende Hemelvaartsdag en tweede
pinksterdag wenselijk. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat in
onze gemeente winkels open mogen zijn op:
Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) 10:00 – 22:00 uur
Maandag 24 mei 2021 (tweede pinksterdag) 10:00– 22:00 uur

Bestemmingsplan Doctor A.D. Sacharovlaan
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Doctor
A.D. Sacharovlaan 2 en 2a vastgesteld. De gemeente
heeft voor dit woonblok een koopovereenkomst
gesloten met een ontwikkelaar. Er komt een plan voor
het bouwen van 190 woningen, 65% van de woningen
gaat bestaan uit vrije sector huur- of koopwoningen.
Daarnaast voorziet het plan in minimaal 25% sociale
huurwoningen en minimaal 10% midden
verhuurwoningen. Het bestemmingsplan wordt zes
weken ter visie gelegd. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Buurthuis Pleyn68
Door de woningbouwontwikkeling Nieuw Rein in Groenendijk
zijn nieuwe geluidsnormen vastgesteld voor het Buurthuis
Pleyn68. Om aan deze nieuwe geluidsnormen te voldoen is
het noodzakelijk geluidwerende maatregelen te treffen aan
het buurthuis. De gemeente heeft over de uitvoering en
financiering van deze maatregelen overeenstemming bereikt
met Stichting Buurthuis Groenendijk. Hiervoor heeft de
gemeenteraad besloten een investeringsbijdrage te
verstrekken voor het aanbrengen van geluidwerende
voorzieningen.

Richtlijn aanpak boomziekten en plagen
In de openbare ruimte komen boomziekten en plagen
steeds vaker voor. Om dit goed te kunnen bestrijden heeft
de gemeenteraad de Richtlijn aanpak boomziekten en
plagen in de openbare ruimte vastgesteld. Deze richtlijn
geeft houvast om deze ziekten en plagen tijdig en
structureel aan te pakken.

Moties vreemd
De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin wordt aangegeven dat een second
opinion moet worden uitgebracht over de mogelijkheden voor de percelen Hoogeveenseweg 57,
59 en 87 te Benthuizen, anders dan een composteerinrichting. Waarbij rekening wordt
gehouden met de rechtspositie van de eigenaar.
Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om bij de verdere voorbereidingen
op de aanbesteding jeugdhulp samen met maatschappelijke partijen een manifest op te stellen.
Dit manifest kan door de uitvoerder worden gebruikt als brede transformatieagenda. Vanaf de
nieuwe contractperiode komen voortgangs- of evaluatiegesprekken waarin wordt gekeken naar
het bereiken van de gestelde doelen. De gemeenteraad heeft hierbij de mogelijkheid om
aanbevelingen te doen.

Overige activiteiten van de gemeenteraad
Hei-ochtend over de jeugdzorg
Tijdens een hei-ochtend op zaterdag 27 maart 2021
is gesproken over de huidige dilemma’s in de
jeugdzorg. Tijdens de bijeenkomst heeft lector Rob
Gilsing van de Haagse Hogeschool de aanwezigen
meegenomen in een aantal onderwerpen waaronder
de trends in jeugdhulpgebruik en interprofessionele
samenwerking. Na de lezing zijn, in deelsessies,
thema’s benoemd die de gemeenteraad in 2021 en 2022 verder wil uitdiepen. Ook stonden de
aanwezigen met elkaar stil bij de financiën en de komende aanbestedingen.

Informatiemarkt kavelpaspoorten Oog van Koudekerk en
Oostvaartpark
In Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk is
behoefte aan nieuwe woningen. De gemeente is daarom
op zoek naar geschikte locaties hiervoor. Op verzoek van
de gemeenteraad zijn ruimtelijke visies uitgewerkt voor
de locaties Oog van Koudekerk in Koudekerk aan den
Rijn en Oostvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk. Tijdens
een informatiemarkt op 1 april 2021 zijn raads- en
commissieleden en andere belangstellenden, voordat
een participatietraject start, hierover geïnformeerd.

Informatiemarkt herontwikkeling Ziendeweg
In januari 2021 is de gemeente gestart met het
vervolgonderzoek voor de herontwikkeling van de
Ziendeweg. Dit onderzoek moet duidelijk maken wat de
gevolgen zijn van het afsluiten van de Ziendeweg voor
doorgaand autoverkeer. Daarnaast gaat het onderzoek
verder in op de uitwerking van een vrijliggend fietspad.
Op 1 april 2021 is tijdens een informatiemarkt de
voortgang van het onderzoek gepresenteerd.

Informatiemarkt Regionale Omgevingsvisie en Regionale
Strategie Mobiliteit
De komende maanden neemt regio Holland Rijnland een
besluit over de Regionale Omgevingsagenda en de Regionale
Strategie Mobiliteit. Tijdens een informatiemarkt op 1 april
2021 zijn raads- en commissieleden geïnformeerd over deze
twee plannen. De aanleiding, uitgangspunten en het
besluitvormingsproces van de Regionale Omgevingsagenda
en de Regionale Strategie Mobiliteit zijn nader toegelicht. De
komende maand bespreekt de raad deze plannen.

Training PwC
Op woensdag 7 april 2021 kregen alle raads- en commissieleden een training over
rentetoerekening van huisaccountant PwC. De training ging in op de huidige
methodiek van rentetoerekening van de gemeente en de concrete praktische
gevolgen daarvan.

Informatiemarkt Participatiewet en Rijnvicus
Tijdens een informatiemarkt op 8 april 2021 zijn raads- en
commissieleden geïnformeerd over de uitvoering van de
Participatiewet en Rijnvicus. De coronacrisis heeft grote
impact op de uitvoering van deze Participatiewet en Rijnvicus.
In een presentatie is een toelichting gegeven op de huidige
cijfers van de Participatiewet en de impact van de
coronacrisis.

Informatiemarkt aanbestedingstrajecten openbare ruimte
Zoals elke gemeente kent ook gemeente Alphen aan den Rijn een
inkoop- en aanbestedingsbeleid. De afdeling Juridische Zaken en Inkoop
heeft raads- en commissieleden tijdens een informatiemarkt op 8 april
2021 geïnformeerd over de huidige stand van zaken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Daarnaast gingen de gastsprekers tijdens hun
presentatie in op een aantal actuele aanbestedingstrajecten.

Informatiemarkt informatisering en digitalisering
Op donderdagavond 8 april 2021 vond een informatiemarkt over
informatisering en digitalisering plaats. Tijdens deze avond werden
raads- en commissieleden geïnformeerd over de vraagstukken
rondom informatievoorziening en digitalisering.

Petitie
Voorafgaand aan de raadscommissievergadering van
woensdag 14 april bood de voorzitter van de Stem van
Alphen een petitie ‘Géén hoge HAL-torens in Alphens
centrumhart’ aan namens 1168 medeondertekenaars.
In deze petitie roepen initiatiefnemers en
ondertekenaars de gemeenteraad op om niet in te
stemmen met de hoge stadshartontwikkeling bij de
herontwikkeling van De Aarhof. Daarnaast wordt er door de initiatiefnemers benadrukt dat er
wel degelijk een alternatief plan, met minder hoge bebouwing, mogelijk is.

Cursus Politiek Actief
De afgelopen weken hebben in totaal 25 deelnemers uit
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem
en Nieuwkoop deelgenomen aan de Cursus Politiek
Actief. Gedurende vijf digitale bijeenkomsten kregen de
deelnemers uitleg over de werking van de gemeente en
de lokale politiek, hoe je als inwoner invloed kan
uitoefenen op de besluitvorming en hoe je politiek actief
kunt worden. Daarnaast gingen de deelnemers in gesprek met raadsleden uit de drie
gemeenten over hoe zij politiek actief zijn geworden en over alles wat bij het raadslidmaatschap
komt kijken. Tot slot kregen de deelnemers nog een spoedcursus debatteren voor raadsleden.
De cursus is afgesloten met de uitreiking van een officieel certificaat en het online bijwonen van
de raadsvergadering in de eigen gemeente.

En de pen is voor... Fatima Achahboun
Ik ben Fatima Achahboun, 45 jaar en geboren en getogen in
Alphen aan den Rijn en van Marokkaanse/Algerijnse komaf. In
het dagelijks leven werk ik als Re-integratie/activeringscoach
waarbij ik voor het UWV mensen coach in hun verschillende
levensfases. Daarnaast doe ik ook nog vrijwilligerswerk bij
werkgroep SAVA (Sociale Activering Voor Allen). Verder geniet
ik er van om tijd door te brengen met vrienden. Ik vind het erg
belangrijk dat iedereen een kans krijgt om zijn of haar rol te
pakken binnen de maatschappij. Dit gaat helaas niet bij
iedereen van harte of vanzelf en daarom is het van belang om
dan te kijken wat wel werkt om die stappen te kunnen zetten.
Daarom geef ik in mijn vrije tijd empowerment trainingen aan
bijvoorbeeld vrouwen, laaggeletterden, anderstaligen en vrijwilligers. Ik weet als geen ander hoe
moeilijk het kan zijn om op te groeien en zonder hulp je weg te vinden in een wereld van regels.
Niet iedereen is gezegend met een gelukkig en stabiel leven, soms is er een achtergrond wat
maakt dat mensen hulpbehoevend zijn of worden. Hier wil ik mij dan ook samen met de
collega’s van Nieuw Elan hard voor maken. Waarom de lokale politiek? Omdat ik geloof dat er
altijd wel winst te behalen valt in de ontwikkelingen van onze mooie gemeente. Een stad of dorp
is niet in één dag gebouwd en is het net een plant die je altijd water moet geven, wil het kunnen
groeien en ontwikkelen.

Vooruitblik
In mei staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda’s van de
commissievergaderingen: Regionale Omgevingsagenda en Regionale Strategie Mobiliteit,
Cultuurvisie, data binnensportaccommodaties, Human capital, stichting voor buurtsportcoaches,
kennismaking met partners preventie en voorschoolse educatie, MPG 2021, strategisch
verwervingsbudget, participatie bewoners bij reconstructieprojecten in de openbare ruimte.
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).

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.

