Voorwoord
Beste Alphenaren,
Wonen in het prachtige Groene Hart, met de mooie polders en het Boskoopse Groen,
de authentieke dorpskernen van onder meer Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan
den Rijn en Zwammerdam, het Archeon, Avifauna en het bruisende centrum met veel
leuke restaurantjes en cafétjes maakt ons Alphen aan den Rijn tot een heerlijke plek
om te wonen!
Wij willen graag dat het deze fijne plek blijft midden in het groen en toch centraal in
de Randstad, een stad waar iedereen ‘naar het dorp’ gaat als je de zaterdagmarkt
bezoekt en waar het verenigingsleven nog stevig verankerd zit in onze samenleving.
De afgelopen twee jaar heeft Corona op onze inwoners en op onze ondernemers een
grote impact gehad. Ineens leefden we met beperkingen die tot begin 2020
nauwelijks voorstelbaar waren. Juist in dat moment liet Alphen zien dat wij een
gemeente zijn van omkijken naar elkaar, boodschappen doen voor elkaar, de hondjes
van de zieke buurvrouw uitlaten of oppassen op de kinderen van de buurman die in
de zorg werkt. Het zijn zomaar wat voorbeelden die onze gezamenlijkheid laten zien.
Het is juist deze saamhorigheid en samenredzaamheid die ooit door Frits Bolkestein
het bezielend verband van de samenleving werden genoemd. Het is waar wij als VVD
Alphen aan den Rijn in de afgelopen periode stevig op in hebben gezet. Voor goede
zorg voor onze inwoners jong en oud, goede bereikbaarheid van onze gemeente
want dit helpt de economie en natuurlijk willen wij dat wij voldoende huizen hebben
voor onze Alphenaren. Wij hebben vanuit de oppositie onze toekomstvisie voor
Alphen stevig laten horen. Wij willen graag aan de slag om van onze toekomstwens
werkelijkheid te maken want er is veel te doen. Een aantal grote opgaven wachten
op een daadkrachtige aanpak zoals: waar gaan we woningen bouwen en hoe maken
we onze stad duurzaam?
Wij zijn van mening dat een digitaal slim, circulair, duurzaam en innovatief Alphen de
toekomst is. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor
de lokale opwekking van duurzame energie. Uiteindelijk willen we graag dat de
klimaatdoelen gehaald worden omdat ze belangrijk zijn voor ons allemaal, nu en in
de toekomst. Wij zijn de generatie die de verandering moet starten om onze huizen,
wijken en buurten op een goede manier door te geven aan onze kinderen. Wij gaan
dan ook aan de slag met duurzaamheid in Alphen. Wij willen de doelen behalen door
bijvoorbeeld iedereen te stimuleren zijn huis te isoleren en door nieuwbouw energie
positief te bouwen zodat die huizen ook energie leveren aan andere huizen. Ook
sportclubs kunnen meedoen door onder meer bij de aanleg van nieuwe
kunstgrasvelden gebruik te maken van innovatieve manier van water opslaan in een
waterberging onder het nieuwe veld. En onlangs bracht de EDBA een prachtig
rapport uit waarin zij de ambitie uitspreekt om met de ondernemers en de gemeente
van grijze middenmoot naar groene voorbeeldstad te willen innoveren. Een
duurzame economie waar circulair ondernemen kansen biedt om te leren en te
innoveren, zo kijken wij ernaar. Wij willen dan ook dat de gemeente daarin een
faciliterende rol inneemt door onderwijs en ondernemers slim met elkaar te
verbinden zodat Alphen een voedingsbodem is voor leren en innoveren.
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En natuurlijk moeten we ook flink aan de slag met bouwen, bouwen, bouwen. Het
woningtekort loopt steeds verder op en het is voor onze eigen kinderen heel erg
moeilijk om in Alphen een huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Inmiddels is
er in alle sectoren en voor iedereen een groot tekort zoals voor onze ouderen en
gezinnen. Wij zijn de afgelopen jaren heel helder geweest in wat onze wens is voor
Alphen en dat is dat wij gaan bouwen in de Gnephoek als echte oplossing. In de
afgelopen tijd is meermaals een trapveldje voorgesteld als bouwlocatie. Inwoners
hadden daar veel bezwaren tegen en wat ons betreft terecht. Het is belangrijk dat
mensen zodra ze naar buiten gaan dichtbij hun huis een groen parkje hebben of een
voetbalveldje waar de kinderen kunnen spelen. Iedereen heeft het nodig om een
beetje vrijheid en ruimte om zich heen te voelen. Dat biedt ons rust en geeft zuurstof
aan de samenleving om met elkaar lekker en goed te kunnen wonen. Wij zijn daarmee
dus geen voorstander van het binnenstedelijk alles volbouwen. Dit geldt ook voor
nieuw aan te leggen wegen, tunnels en fietspaden. Wij kiezen duidelijk voor bouwen
en bewegen met visie; met behoud van de trapveldjes, de parken en de mooie
natuurgebieden zoals het Zaanse Rietveld of het Bentwoud en waardoor we niet
meer groen opofferen dan nodig.
Wij willen daarbij wel goed opletten op onze gemeentefinanciën. We houden de
lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve
manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht
komt bij onze inwoners en ondernemers. Wij staan daarbij voor een gemeente die
werkt voor onze inwoners!
Op 16 maart 2022 bepaal jij wie aan de slag mag voor jou! Jouw stem telt, dus wat wil
jij? Laat het ons weten, we gaan graag in gesprek. Je kunt ons bereiken via Twitter
(https://twitter.com/vvd_alphen) Facebook (https://www.facebook.com/vvdalphen/)
of Instagram (https://www.instagram.com/vvdalphenaandenrijn)

Hartelijke liberale groet,
Anouk Noordermeer
Lijsttrekker VVD Alphen aan den Rijn
Verkiezingen 2022
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1.

Waar we meer en betaalbare woningen bouwen

Een huis moet een thuis zijn. Het is de plek waar je je veilig en geborgen moet voelen.
Een huis is thuiskomen in een omgeving waar je je prettig voelt. Op dit moment is de
woningnood zeer hoog en is er sprake van een oververhitte woningmarkt. Dit maakt
het vinden van een ‘thuis’ lastig. De prijzen van koopwoningen zijn fors gestegen. De
gemiddelde huurprijs die huurders moeten betalen voor een woning in de vrije sector
ligt al tegen de bovengrens van 1000 euro voor het middensegment en er is weinig
aanbod. Veel inwoners, van jonge, alleenstaande, starters tot gezinnen met kinderen
en ouderen, ondervinden veel moeite om een passende woning te vinden. Wij willen
dat het voor alle Alphenaren mogelijk is om in onze mooie gemeente te wonen.
Alphen is een prachtige stad midden in het Groene Hart met veel mogelijkheden tot
recreatie, werk en wonen midden tussen de groene polders. De reden om te kiezen
voor onze gemeente is omdat mensen die hier werken, ook in Alphen willen wonen,
recreëren en ontspannen. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar woningen in alle
geledingen flink toeneemt. Wij willen daarom in de hele gemeente meer woningen
bouwen voor alle doelgroepen.
Wij willen ook dat de 10% Middenhuur en Middelkoop regeling naar boven wordt
bijgesteld. Het middenhuursegment is essentieel voor het goed functioneren van de
woningmarkt. Ook de druk op sociale woningen is erg hoog. Veel van onze inwoners
moeten vaak tot wel 7 jaar of langer wachten voordat zij een sociale huurwoning
toegewezen krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat voor alle woningzoekenden gebouwd wordt, voor alle
segmenten, van sociale woningbouw tot de duurdere woningen.
Gezien de druk op de woningmarkt, en de grote bouwopgave willen wij ook
alternatieve vormen van bouwen en wonen onderzoeken, en waar mogelijk
stimuleren.
Voorbeelden hiervan zijn: tiny houses, kangoeroewoningen en
woongemeenschappen. Wij willen nieuwbouw creatief benaderen. Hierbij denken wij
ook aan het onderzoeken van een doorgroeimodel waarbij inwoners een eigen
woning geleidelijk in bezit krijgen. Dit doorgroeimodel zou bijvoorbeeld kunnen
inhouden dat de opstal (woning) en het perceel van elkaar worden losgekoppeld,
waarbij eerst de prijs van de woning (opstal) wordt betaald en 50% van het perceel.
De prijs van het hele perceel wordt vastgesteld ten tijde van de koop. Vervolgens
willen wij de bewoner de mogelijkheid bieden gefaseerd de resterende 50% van het
perceel aan te kopen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een eigen woning bezitten
een grotere tevredenheid ervaren over de eigen woonsituatie, meer zelfvertrouwen
hebben in het goed kunnen organiseren van hun eigen leven en voor meer stabiliteit
in de buurt zorgen. Wij willen waar mogelijk creatief meedenken met inwoners, zoals
door middel van het doorgroeimodel, om het hebben van een eigen woning mogelijk
te maken.
Zorgen we voor voldoende planologische ruimte tot 2040 om woningen te
realiseren; wij kiezen ervoor om de ruimte in de polder, de Gnephoek, te benutten;
Bouwen we betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen,
wat prioriteit heeft. We bouwen de komende periode minimaal 3000 nieuwe
woningen, waarbij we ook in de sociale sector ruim woningen toevoegen;
Gaan we creatief aan de slag met woonvormen als woongemeenschappen,
kangoeroe woningen, woonunits en tiny houses;
Handhaven we streng op illegale onderverhuur;
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Voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen voor huisvesting
statushouders maar wijzen wij een voorrangspositie bij sociale huur af;

van

Nemen we belemmeringen om woningen aan de behoefte aan te passen zo veel
mogelijk weg;
Schaffen we de welstandscommissie af;
Zijn we geen voorstander van het verhogen van de OZB;
Geven we voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning aan werkenden
in vitale beroepen waar grote tekorten zijn: bijvoorbeeld onderwijzers, agenten en
verpleegkundigen;
Onze dorpen kenmerken zich door de kleinschaligheid en het prachtige groen dat
onze gemeente rijk is. Wij willen daarom dat bij nieuwbouw in de dorpen het dorpse
karakter behouden blijft. Wij willen daarom dat er wordt gebouwd met visie. Dat
betekent dat alle nieuwbouw duurzaam plaatsvindt, met oog voor voldoende groen,
en inspeelt op de vraag. Wij kijken kritisch naar percelen die in de toekomst vrij
kunnen komen voor woningbouw. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de; ‘ruimte
voor ruimte regeling’, of de realisatie van ‘nieuwe scholen’, waarbij bestaande
scholen en soms ook kinderopvang onder één dak ondergebracht worden.
De vraag naar meer woningen speelt in alle dorpen, maar in Zwammerdam en
Koudekerk aan den Rijn is de vraag het grootst.
Wij willen in Zwammerdam slim gebruik maken van de vrijkomende percelen door de
komst van het Dorpshuis (multifunctioneel centrum). Daarnaast door op de gronden
rondom Ipse de Bruggen, de voormalige basisschool en voormalige bibliotheek te
bouwen, komt extra ruimte voor woningbouw vrij. Op deze percelen kan naar
behoefte voor de woningzoekende Dammenaren extra woningen gebouwd worden.
In Koudekerk aan den Rijn is onvoldoende gebouwd om in te spelen op de huidige
vraag naar meer woningen. Nu nieuwbouwproject Rijnpark niet doorgaat, willen wij
de mogelijkheden verkennen om elders in het dorp alsnog te bouwen. Hiervoor zijn
verschillende locaties mogelijk, waarbij wij het belangrijk vinden dat deze locatie
zowel inspeelt op de vraag, het dorpse karakter behouden blijft en voldoende groen
beschikbaar blijft om te kunnen recreëren. Daarbij willen wij dat deze
nieuwbouwlocatie meteen goed wordt ontsloten voor al het verkeer. Voor alle
nieuwbouw willen wij dat er ook voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Het mag niet zo zijn dat nieuwbouw zorgt voor extra parkeerdruk in de omgeving.
Voor alle nieuwbouw in de dorpen geldt dat wij voor voldoende verkeersontsluiting
willen zorgen.
2. Waar we wijken groen en leefbaar houden
Wij willen het groen in de dorpen en wijken zoveel mogelijk behouden
Het groen kenmerkt onze gemeente midden in het Groene Hart. Wij willen dan ook
niet dat het bouwen van woningen ten koste gaat van de groene velden binnen de
dorpen en wijken. Dit groen zorgt voor een fijne leefomgeving waar onze inwoners
kunnen recreëren. Waar wel woningbouwplannen zijn in groene gebieden in de
dorpen en wijken, willen wij dat deze plannen niet het woongenot en leefbaarheid
aantasten. Wij vinden het belangrijk dat over deze woningbouwplannen de inwoners
goed worden geïnformeerd en in het proces worden betrokken en gehoord en wel
meteen bij de start van zulke plannen. Goede participatie en communicatie zijn hierbij
de sleutelwoorden.
3. Waar we werk maken van sterke en bruisende dorpen
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Wij willen in de dorpen bouwen naar behoefte
De dorpen in onze gemeente hebben elk hun eigen identiteit en allure. Van de
boomkwekerijsector in Boskoop, tot het mooie kleinschalige Aarlanderveen. Wij zijn
daar trots op. Om ervoor te zorgen dat deze dorpen blijven bruisen, willen wij naar
behoefte bouwen. Meer woningen betekent ook meer doorstroming op de ‘dorpse’
woningmarkt, maar ook meer inwoners. Hierdoor blijven meer voorzieningen in de
dorpen bestaan en kunnen deze waar nodig worden uitgebreid in overleg met de
bewoners.
Wij willen initiatieven van lokale verenigingen ondersteunen
Onze dorpen kenmerken zich door een sterk verenigingsleven en lokale
voorzieningen om bij elkaar te komen voor een kop koffie, een potje biljart of voor
dans en theater en het maken van muziek. Inwoners zetten zich vaak belangeloos in
voor hun voetbalvereniging of openluchtzwembad, zoals dat bijvoorbeeld het geval
is bij De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp. Wij moedigen deze initiatieven van harte aan
en ondersteunen vrijwilligers en hun verenigingen waar dat nodig is. Een rijk
verenigingsleven zorgt voor gezellige en sterke dorpen waar inwoners met elkaar
worden verbonden.
Wij willen dorpshuizen als huiskamer van de buurt of het dorp
Dorpshuizen zorgen ook voor sterke dorpen die inwoners met elkaar verbinden. In
de dorpshuizen worden vele activiteiten georganiseerd en worden door inwoners
vaak gezien als huiskamer van hun buurt of dorp. Wij vinden het belangrijk dat een
dorpshuis iedere inwoner van een dorp weet te verbinden. Wij moedigen daarom ook
de komst van een nieuw dorpshuis in Zwammerdam aan. Daarnaast willen wij ook
dat Hazerswoude-Rijndijk een dorpshuis als huiskamer van het dorp krijgt. Voor het
bouwen van nieuwe dorpshuizen willen wij wel duidelijk budgettering. De bouw moet
uitgaan van duurzaam, sober en doelmatig en de financiën zijn taakstellend.
4. Waar we ons landschap koesteren en behouden
Wij willen bouwen in de Gnephoek
Wij maken een duidelijke keuze voor de Gnephoek om te gaan bouwen. De nu
verrommelde Gnephoek leent zich uitstekend voor de grote vraag naar meer
woningen. In de Gnephoek is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de
kansen die deze locatie biedt voor de woningbouw, maar ook voor de opgaven van
de toekomst op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
Wij willen het binnenstedelijk groen ook echt groen houden
Door te bouwen in de Gnephoek, willen wij het groen in binnenstedelijk Alphen aan
den Rijn groen houden. De mogelijke woningbouw in binnenstedelijk Alphen aan den
Rijn is te kleinschalig om in te spelen in de opgave voor duizenden woningen. Wij
vinden dat er onevenredig veel groene grasveldjes moeten verdwijnen terwijl het
geen echte oplossing is. Wij kiezen ervoor om te bouwen met visie door te bouwen
met zoveel mogelijk behoud en respect van en voor ons Groene Hart.
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5. Waar we slim verduurzamen
Om slim te verduurzamen zijn veranderingen nodig die om verstandige keuzes en
draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne
en leefbare gemeente. Maar wel op een betaalbare manier ook voor gewone
gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we
ons leven zoveel mogelijk inrichten zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om
te wonen.
Wij willen per wijk een verduurzamingsplan
We maken per wijk en dorp een plan voor de verduurzaming van woningen en
bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste
oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen.
Voordat een wijk of dorp overgaat op een andere energievoorziening dan aardgas,
zorgen wij ervoor dat inwoners een betaalbaar en goed alternatief aangeboden
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens
overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we
voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. We maken het
zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen, door
procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.
6. Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen straat, wijk, stad en huis.
Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Alphen aan den Rijn veilig
kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat Alphen niet alleen veilig is, maar
eenieder zich er ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Samen met inwoners en ondernemers zorgen de verschillende instanties zoals de
politie, de brandweer en de gemeente voor een veilige leefomgeving. Door met
elkaar op te trekken en elkaar te versterken gaan we overlast en criminaliteit tegen.
In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn
Daarom pakken we discriminatie, antisemitisme en geweld keihard aan. Het doen
van aangifte moet snel en efficiënt kunnen. Aangifte doen kan op het bureau, via
internet of een app op de telefoon en in specifieke gevallen via de eigen wijkagent.
De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op
straat en in wijken
Extra boa’s vergroten het gevoel van veiligheid en helpen bij de handhaving en
bestrijden van criminaliteit en overlast. De kosten van handhaving en vandalisme
worden zoveel als mogelijk verhaald op de daders. Denk hierbij aan het opleggen van
boetes en het uit eigen zak laten betalen van vernielde spullen.
Wij willen ondernemers en inwoners informeren over goede beveiliging
Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig
Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze
hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie
promoten deze keurmerken.
Wij willen overlast aanpakken
Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt in als mensen de regels overtreden of
overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en
aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun. Het is
belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De
hulpdiensten zijn aanwezig en op tijd als je ze nodig hebt.
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Wij willen buurtinitiatieven ondersteunen die het veilig zijn en veilig voelen
bevorderen
Het is belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste
balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een
gemeente en de politie die zorg dragen voor veiligheid, vormt het fundament van
onze samenleving.
Om te voorkomen dat er crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met
scholen om jongeren voor te lichten voordat er sprake is van criminaliteit. Preventie
is de eerste stap tegen criminaliteit. Jongeren die in aanraking zijn geweest met
politie en justitie krijgen extra aandacht. Op school, van de wijkagent en de
jongerenwerker. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden
naar erger zoals georganiseerde criminaliteit.
De politie zorgt voor onze veiligheid. De VVD vindt dat dit zo moet blijven. De politie
werkt zoveel als mogelijk samen met de inwoners. De gemeente stimuleert de
oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en
wijkagenten ondersteunen en versterker elkaar op deze wijze in het verbeteren van
de veiligheid en het vergroten van het gevoel van veiligheid.
Winkeliers (al dan niet in verenigingsverband) die ideeën hebben hoe zij diefstal uit
hun winkel kunnen voorkomen, moeten op de politie kunnen rekenen. Ook de wijken buurtverenigingen en de dorpsraden moeten op een eenvoudige en efficiënte
wijze samenwerken met de politie.
Wij willen dat iedereen overal veilig zijn auto kan parkeren
Onze gemeente wordt met enige regelmaat getroffen door auto-inbraken. Deze
komen in golven, wat op professionele bendes duidt. De bestrijding van deze
georganiseerde criminaliteit verdient prioriteit. Naast alertheid van de politie ligt (ook
hier) samenwerking met burgers uit de buurt voor de hand. Op signalen uit de buurt
moet door de politie alert worden gereageerd.
7. Waar overlast en overtreding van de regels wordt aangepakt
Wij willen overlast op straat aanpakken
Onnodig nachtelijk lawaai, intimidatie, vandalisme en vervuiling leveren ergernissen
en frustraties op en hebben een negatieve impact op het gevoel van veiligheid. De
aanpak van straatoverlast vereist een intensieve samenwerking van politie, boa’s,
gemeente en buurtbewoners. Naast een alert optreden van politie en handhaving
moet de politie ook de ouders betrekken van daders aan spreken zodat er een direct
signaal naar alle betrokken gaat. Daarnaast is het ook van belang om de overlastplek
in kaart te brengen, Is er bijvoorbeeld vlakbij een speelplek een dealer actief of zijn
er veel lastig controleerbare, donkere, onoverzichtelijke plekken? Dan kan de
gemeente daar door het groenbeleid op aan te passen of verlichting te plaatsen, een
rol spelen. De VVD bepleit een brede aanpak van overlast op straat.
Wij willen ondermijning tegengaan
Ondermijning, het binnendringen van de onderwereld in de bovenwereld, moet met
prioriteit worden bestreden. Hiervoor is een brede aanpak nodig, waarbij de politie
en diverse gemeentelijke diensten samenwerken. Ook banken, notarissen en andere
dienstverleners moeten hierbij worden betrokken. Het gaat hier om grote, vaak
drugs-gerelateerde georganiseerde criminaliteit. Momenteel wordt in het
Rijnhavengebied een pilotproject tegen ondermijning uitgevoerd. Waar mogelijk
moet dit worden geïntensiveerd en uitgebreid.
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1.

Waar ondernemers de ruimte krijgen

Ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie. Zij moeten de ruimte krijgen
om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Het midden- en kleinbedrijf is dé
banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan
gaat het goed met de gemeente. Neem bijvoorbeeld de Greenport Regio Boskoop in
onze gemeente. De Greenport is niet alleen goed voor banen en de economie maar
ook voor het toerisme en innovatie. Maar de coronacrisis heeft in onze gemeente,
bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug.
En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde is, moeten we de economie juist blijven
stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven
ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze
inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.
Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de
gemeente een gezonde lokale economie, innovatie en meer banen.
De gemeente geeft haar opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers.
We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen met
vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Dit loket is toegankelijk voor alle
ondernemers en ook voor organisatoren en verenigingen die evenementen
organiseren, zoals Koningsdagevenementen of braderieën. Er is sprake van een
oplossingsgerichte meedenkende gemeente waar je terecht kunt en ondersteunt
wordt.
Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle
lokale lasten staan vermeld;
Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf
kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op
zondag;
Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor
een klein terras met bijvoorbeeld niet meer dan 4 tafeltjes schaffen we de
vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun
directe omgeving;
Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel
mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene
regels of een meldingsplicht. Dus geen aparte ventvergunning, uitritvergunning,
objectvergunning of reclamevergunning meer.
2.

Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en
aantrekkelijke winkelstraat. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken,
detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie en
bestrijden wij leegstand. Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist.
Met een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en
zorgen we voor een prettige stad, die klaar is voor de toekomst
We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal.
Aantrekkelijke, veilige en toegankelijke gebieden zorgen voor een levendige
winkelstraat vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.
Door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca
verbeteren wij het centrum en door het opstellen van ruime bestemmingsplannen
verbeteren wij de vestigingsmogelijkheden. Zo maken we de stad nog prettiger en
leefbaar.
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De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij
willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat
ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij
dat de gemeente dit stimuleert met stadspromotie. Recreatieve ondernemers
mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, en er is voldoende
ruimte voor vrije recreatie overblijft. De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met
de inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.
Onze detailhandel heeft het moeilijk gehad tijdens de coronacrisis, we moeten
daarom waar nodig onze ondernemers ondersteunen om er weer bovenop te komen.
De gemeente dient zich dienstbaar op te stellen naar ondernemers in de detailhandel
en waar nodig faciliteren. Niet alleen een goede gesprekspartner zijn maar ook een
gemeente die oplossingen aandraagt.
Wij willen dat ondernemers in de detailhandel de ruimte krijgen om te
ondernemen.
Wij willen daarom investeren in het ondernemersklimaat in de detailhandel door
minder onnodige regels en versimpelde vergunningsprocedures en aantrekkelijke
winkelstraten te realiseren. Alle zaken rondom het ondernemen in de detailhandel
moeten worden ondergebracht bij één wethouder en het moet voor ondernemers in
de detailhandel duidelijk zijn waar ze met hun vragen terecht kunnen.
Wij willen een aantrekkelijk stadshart zonder leegstand
Het stadshart moet een levendige plek zijn zowel voor de dagelijkse boodschappen,
als voor een dag winkelen. Er moet een gevarieerd aanbod aan winkels en
horecagelegenheden zijn, met plek voor grote ketens, maar ook genoeg ruimte voor
kleine ondernemers. Een gevarieerd centrum voor ieder wat wils en zo min mogelijk
leegstand. Wij willen leegstand en daarmee het mogelijk risico op verpaupering, in
het stadshart en de dorpen bestrijden door het mengen van functies voor wonen,
werken, detailhandel en horeca.
Wij willen voldoende parkeergelegenheid voor zowel fiets als auto
Er moeten voldoende parkeerplekken zijn voor onze inwoners en bezoekers van het
centrum. Wij willen zoveel mogelijk dat inwoners gewoon bij hun eigen huis kunnen
parkeren. Er moeten dus voldoende parkeergelegenheid zijn in het stadshart, en het
parkeren mag niet te duur zijn. Fietsen moeten ook veilig kunnen worden gestald in
bewaakte fietsenstallingen.
Wij willen een goede verbinding met het openbaar vervoer.
Het is belangrijk dat de reistijd naar ons stadshart niet langer is dan nodig. Daarom
willen wij dat verschillende vervoersstromen goed op elkaar aansluiten zodat ons
stadshart en ook alle kernen goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het
openbaar vervoer moet toegankelijk zijn en voldoende frequent rijden met goede
verbindingen naar ons stadshart en alle kernen.
3. Waar we werken aan een circulaire economie en circulaire stad
Bedrijven moeten in 2030 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen
gebruiken en in 2050 volledig energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatadaptief zijn.
De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van
innovatie en werkgelegenheid voor onze ondernemers. De gemeente voert actief
beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief aan de lokale
economie en het milieu bijdraagt, kopen we onze producten en diensten duurzaam
en circulair in bij lokale bedrijven.
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Wij willen een energieneutraal Alphen in 2050
Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Alphen aan den Rijn in 2050.
Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken, kunnen we dit
bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor
de lokale opwekking van duurzame energie.
De VVD is van mening dat een digitaal slimme, circulaire en duurzame stad de
toekomst is. Wij staan voor een naadloze integratie tussen systemen, sites, mensen
en bedrijfsmiddelen. Dit leidt tot hogere efficiëntie met betrekking tot de inzet van
geld en middelen en lagere energiekosten. Door de dynamiek van de stad te meten
weet je waar het goed gaat en waar interventies nodig zijn. Big data leveren een
schat aan informatie over het voorzieningenniveau in wijken en buurten en de inzet
van mensen, energieverbruik en veiligheid. Het uiteindelijke doel van een ‘slimme
stad’ is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de
afstand tussen de burgers en het bestuur te verkleinen. Hierbij dient wel scherp de
geldende privacywetgeving gevolgd te worden. Een circulaire stad leidt tot een stad
die minder afval produceert, efficiënter omgaat met grondstoffen en energie en
bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners. Wij willen onderzoeken en
vervolgens toepassen wat nodig is om landelijke maar ook plaatselijke initiatieven
verder te brengen en slimme verbindingen tussen kringlopen en mensen te leggen
om van Alphen een circulaire stad te maken. Door bedrijven die bijvoorbeeld gebruik
maken van elkaars eindproduct of restproduct bij elkaar op bedrijventerreinen te
plaatsen, die een kringloop vormen, kan er ook circulair gewerkt worden. Dit leidt tot
minder afval, minder vervoersbewegingen en dus minder CO2 en minder vervuiling.
4. Waar we werk maken van werkgelegenheid
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk leidt tot
zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn
steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Werk zorgt voor contact met
andere mensen.
Wij willen ondernemerschap onder werkzoekenden bevorderen;
Wij willen beroepsopleidingen die aansluiten bij de actuele vraag van lokale
bedrijven en instellingen;
Wij willen regels die maatwerk verhinderen afschaffen.
5. Waar iedereen meedoet en integreert
Wij vinden dat je niet direct zelfredzaam bent in een land dat in elk opzicht anders is
dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor
gevochten is onder druk komen te staan, met parallelle samenlevingen als resultaat.
Van nieuwkomers verwachten we dat zij in ruil voor de geboden gastvrijheid, een
bijdrage leveren aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te
verdiepen in onze normen en waarden, hierdoor kun je sneller aan het meedoen in
de samenleving en aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.
Wij willen dat er voortvarend gewerkt wordt aan de inburgering van nieuwkomers;
Wij willen dat iedere nieuwkomer goed Nederlands leert;
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Wij willen dat de communicatie vanuit de gemeente naar haar inwoners alleen nog
in het Nederlands is;
Wij willen geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.
6. Waar we trots zijn op onze boomkwekerijsector
Onze gemeente kent een bloeiende boomkwekerijsector. Het boomteeltgebied van
Boskoop en Hazerswoude is een belangrijke economische trekker.
Wij willen onze bloeiende boomkwekerijsector ondersteunen bij hun landelijke en
internationale bekendheid
Wij zijn trots op onze Greenport Regio Boskoop, en iedereen zou onze Greenport dus
moeten kennen. Door de landelijke en internationale bekendheid te vergroten,
vergroten we ook het economische perspectief van de sector. Door onze
ondernemers in de boomkwekerijsector te ondersteunen als gesprekspartner, en
aan te haken bij landelijke evenementen en reizen willen wij de bekendheid van deze
sector vergroten.
Wij willen innovaties in de greenport stimuleren
Innovatie speelt een belangrijke rol binnen de sector, zeker als wij willen dat deze
sector blijft groeien. Innovatie mag ook niet onnodig gehinderd worden. De sector
moet de ruimte krijgen om nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme,
natuurbeheer of andere bedrijvigheid te ontplooien. De gemeente zal beter moeten
meedenken en faciliteren wanneer het gaat om schaalvergroting, ruilverkaveling/
herstructurering, waterbeschikbaarheid, klimaatadaptatie en verbetering van de
bereikbaarheid.
Wij willen een oplossing vinden voor de huisvesting van personeel
Ondernemers moeten de ruimte krijgen om seizoenarbeiders te huisvesten op eigen
terrein. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt de overlast. Er moeten daarnaast
ook andere mogelijkheden zijn om gecontroleerd seizoenarbeiders te huisvesten,
waarbij er geen overlast voor de inwoners van onze gemeente is. De gemeente moet
hierover meedenken.
Wij willen bij gemeentelijke projecten zoveel mogelijk groen van onze eigen sector
gebruiken
Wij zijn trots op onze boomkwekerijsector en dat mogen we uitdragen. Door bij
gemeentelijke projecten zo veel als mogelijk groen van onze eigen sector te
gebruiken, geven we de sector een boost, dragen we bij aan de marketing, en
verminderen we ook vervoersbewegingen. Het ‘groen’ hoeft namelijk niet van ver
weg aangeleverd te worden.
Wij willen een nieuwe locatie voor de land- en tuinbouwschool in onze gemeente.
Op de land- en tuinbouwschool leren jongeren over onder meer de
boomkwekerijsector. Deze jongeren hebben we nodig in de toekomst als we een
sterke sector willen behouden en willen blijven groeien en innoveren. Het is
belangrijk dat deze nieuwe generatie zo dicht bij mogelijk les krijgt en ook in de
praktijk
en
onze
omgeving
aan
de
slag
kan.
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1.

Waar we met slimme, duurzame en logische oplossingen de bereikbaarheid
verbeteren

Wij zetten in op het bouwen van meer woningen en op meer banen. Dit betekent ook
meer verkeersbewegingen, maar ook meer druk op het openbaar vervoer. Daarom
zijn goede bereikbaarheid op de weg en betrouwbaar openbaar vervoer met een
passende dienstregeling belangrijk voor onze gemeente.
Wij willen logische oplossingen voor Hazerswoude-Dorp en Boskoop
In onze gemeente zien wij op het gebied van bereikbaarheid twee
verkeersknelpunten, namelijk Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De aanleg van de
Bodegravenboog bij Bodegraven zal de druk op sommige wegen doen laten
afnemen, maar aanvullende keuzes en ingrepen zijn nodig. Wij kiezen voor een
benadering die logisch aansluit op de bestaande infrastructuur en toekomstige
projecten. Wij willen hierbij zoveel als mogelijk het groen sparen.
Voor Hazerswoude-Dorp willen wij voor de lange termijn inzetten op een tunnel of
tunnelbak op de Gemeneweg die goed en naadloos aansluit op de nieuwe
ontsluitingswegen richting Hazerswoude-Dorp-West en Hazerswoude-Dorp-Oost.
Voor het verkeersknelpunt bij Boskoop kiezen wij voor een aanpak die aansluit op
het bestaande wegennetwerk. Aan de westkant van Boskoop zal de Verlengde
Bentwoudlaan worden aangelegd. Er ligt een kans van deze belangrijke
ontsluitingsweg gebruik te maken bij de aanleg van de tweede oeververbinding van
Boskoop. Wij geven daarom de voorkeur om de tweede oeververbinding aan
zuidkant van Boskoop aan te leggen met een directe verbinding richting de
Verlengde Bentwoudlaan. De Zijde in Boskoop wordt ontlast van verkeer dat
Boskoop niet als eindbestemming heeft, maar nu wel door Boskoop moet rijden voor
de huidige oeververbinding bij de Hefbrug. Ook de verkeersveiligheid op de Zijde
neemt toe voor zowel automobilisten als fietsers. Daarnaast zal door de tweede
oeververbinding aan de zuidkant van Boskoop aan te leggen de Boskoopse wijk
Snijdelwijk een betere en snellere ontsluiting uit het dorp krijgen.
Het kiezen van een locatie voor de tweede oeververbinding is complex. Dit heeft
onder andere te maken met het bestaande wegennetwerk en de mogelijkheden
maar ook de onmogelijkheden in verschillende opties qua locaties voor de tweede
oeververbinding. De locatie aan de noordkant ter hoogte van de Halve Raak zou een
tweede optie kunnen zijn. Wij vinden het echter van belang te onderstrepen dat wij
voor deze optie beslist geen nieuwe weg door, langs of rakelings langs het Zaanse
Rietveld willen aanleggen. De optie Halve Raak als tweede Boskoopse
oeververbinding zou dan door te investeren in het bestaande wegennetwerk en een
eventuele nieuwe weg richting Jagerspad en Paddegat kunnen worden aangelegd.
Door de keuze voor de Boskoopse oeververbinding logisch te benaderen, kan het
unieke stukje natuur in het Zaanse Rietveld beschermd blijven. Wij willen geen weg
door het Zaanse Rietveld.

Wij willen betrouwbaar openbaar vervoer
Goede bereikbaarheid betekent ook een betrouwbaar en passend openbaar
vervoernetwerk. Wij willen daarom ook dat alle dorpen zo goed als mogelijk met en
door het openbaar vervoer worden verbonden met een hoge frequentie. Wij willen
dat buslijn 187 van Boskoop via Hazerswoude naar Leiden teruggaat naar de eerdere
halfuurdienstregeling. Goede afstemming met de provincie is hiervoor nodig.
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Wij stimuleren initiatieven vanuit inwoners om het openbaar vervoer verder te
verbeteren door zelf daar een bijdrage aan te leveren. Zoals het besturen van een
buurtbus (zie ook punt 4).
Wij willen graag de mogelijkheden verkennen en onderzoeken voor een goede en
betrouwbare OV-verbinding tussen Alphen aan den Rijn en grote en belangrijke
economische knooppunten. Deze belangrijke verbinding kan van Alphen aan den Rijn
een aantrekkelijke economische vestigingsplaats maken, wat een impuls aan de
lokale economie geeft. Ook kan deze verbinding voor de inwoners voor een
aantrekkelijk, snel en duurzaam reisalternatief betekenen. Wij willen in deze
verkenning en onderzoek rekening houden met het groene karakter van onze
gemeente, waarbij zoveel als mogelijk groen behouden blijft.
Wij willen duurzame innovatie
Duurzame innovatie op het gebied van mobiliteit betekent kansen voor onze
gemeente. Wij willen daarop inspelen. Wij willen daarom duurzame mobiliteit
stimuleren door samen met marktpartijen de mogelijkheden te verkennen om meer
elektrische oplaadpunten voor zowel elektrische auto’s en elektrische fietsen aan te
leggen. Zo wordt het makkelijker om overal in onze gemeente te kiezen en gebruik
te maken van duurzame mobiliteitsmogelijkheden. Ook willen wij andere innovatieve
ontwikkelingen door marktpartijen op het gebied van duurzame ontwikkelingen op
de weg of openbaar vervoer ondersteunen.
2. Waar vervoer van A naar B vlot gaat
Wij willen dat werkzaamheden in de gemeente goed op elkaar zijn afgestemd
Wij vinden het belangrijk dat al het verkeer goed doorstroomt. Vlot van A naar B dus.
Om die reden willen wij dat gemeentelijke wegwerkzaamheden goed op elkaar zijn
afgestemd. Wij voorkomen hierdoor grote verkeersopstoppingen. Goede planning
en logische omrijdroutes zonder onaanvaardbare overlast voor omwonenden zijn
hierbij belangrijk.
Ook innovatie kan een belangrijke rol spelen in vlot vervoer van A naar B. Wij willen
daarom waar mogelijk de verkeerslichten goed op elkaar laten afstemmen, zodat
verkeer goed kan doorstromen. De uitstoot van fijnstof en andere uitlaatgassen
kunnen hierdoor worden verminderd.
3. Waar we verkeersonveilige situaties aanpakken
Wij willen gelijke voorrangsregels op alle rotondes
Voor veiligheid in het verkeer zijn overzichtelijkheid, herkenbaarheid en
publieksvoorlichting cruciaal. Verkeersdeelnemers moeten situaties snel kunnen
herkennen. Daarom willen wij dat vergelijkbare verkeerssituaties ook gelijk zijn
ingericht. In onze gemeente gelden op rotondes niet overal dezelfde
voorrangsregels. Dat kan gevaarlijk zijn en dat moet dus worden verbeterd.
Wij willen “grijze wegen” aanpakken
“Grijze wegen” zijn wegen waarvan de weginrichting niet klopt met de
maximumsnelheid. Omdat ze niet voldoen aan het verwachtingspatroon, rijden
automobilisten hier vaak te hard. Deze wegen worden vaak ook gebruikt door
fietsers. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Wij willen dat fietspaden voor alle gebruikers veilig zijn
Nederland is terecht trots op haar uitgebreide netwerk fietspaden. Een fiets is
tegenwoordig echter vaak al lang niet meer “gewoon” een fiets. Ook elektrische
fietsen, speed pedelecs en groepen racefietsers maken gebruik van onze
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fietspaden. Goed voor het milieu en goed voor de gezondheid. We moeten nu wél
zorgen dat onze fietspaden door al deze verschillende “fietsers” veilig gebruikt
kunnen worden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn, waar, welke gebruikers op het
fietspad moeten en waar op de rijweg. De gemeente moet met prioriteit een
inventarisatie maken en vervolgens de fietspaden en regels actualiseren.
Wij willen verkeershufters hard aanpakken
Iedereen schat een verkeerssituatie weleens niet goed in. Dat is natuurlijk niet goed,
maar fouten maken is menselijk. Echter verkeersgebruikers die de regels aan hun
laars lappen en bijvoorbeeld opzettelijk te hard rijden of meer met hun smartphone
bezig zijn dan met het verkeer, moeten hard worden aangepakt. Zij brengen anderen
in gevaar. Op plekken waar veel overtredingen plaatsvinden, moet voortvarend een
camera worden geplaatst en boetes worden uitgedeeld.
Wij willen gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken
Na een jarenlange daling neemt het aantal verkeersslachtoffers in Nederland weer
toe. Dit signaal moeten we serieus nemen. Overzichtelijkheid, herkenbaarheid en
publieksvoorlichting moeten de basis vormen voor een voortvarende aanpak van
gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente. Wij willen hier prioriteit aan geven.
4. Waar we duurzame mobiliteitsinitiatieven stimuleren
Wij willen goede, betrouwbare en duurzame mobiliteit
Wij vinden goede, betrouwbare en duurzame mobiliteit belangrijk. Soms komen op
het gebied van duurzame mobiliteit initiatieven vanuit de inwoners zelf. Wij moedigen
dit aan en faciliteren dit waar mogelijk. De buurtbus, die al door actieve inwoners is
opgestart in Zwammerdam en Boskoop, is daarbij een goed voorbeeld. De buurtbus
verbindt de inwoners met voorzieningen en is daarnaast een waardevolle en
duurzame aanvulling op het bestaande openbaarvervoer netwerk. Wij willen daarom
ook graag samen met de dorpsoverleggen, de verenigingen van buurtbus Boskoop
en Zwammerdam en partners zoals Actief Rijnwoude bekijken in hoeverre het
opstarten van een buurtbus als duurzame aanvulling op het bestaande openbaar
vervoer netwerk mogelijk is. Wij hebben hierbij een faciliterende rol.
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1.

Waar goed betaalbare zorg dichtbij huis is

Goede zorg dichtbij huis is heel belangrijk voor inwoners als voorwaarde voor een
fijn leven. Het moment dat je zorg nodig hebt in je leven, is ook meestal het moment
waarop je je het meest kwetsbaar voelt. Alles verandert en niks is meer zoals het
was. Dan is het fijn dat je zorg kan krijgen in je eigen omgeving, in je eigen huis. Het
goed regelen van zorg voor Alphenaren is een taak van de gemeente. Wij willen dat
de vraag van onze inwoners centraal staat in de zorg die geboden wordt. Wij vinden
het belangrijk dat de geboden zorg aansluit bij wat er nodig is maar ook dat degene
zich vrij kan voelen om voor hem als niet passend ervaren zorg, te weigeren.
Ondanks dat mensen veel problemen ervaren hebben zij een onverminderd grote
behoefte aan autonomie en zelfbepaling. Wij willen dan ook resultaatgerichte zorg
die uitgaat van een positieve kijk op gezondheid, die hoop en perspectief biedt, die
uitgaat van zelfbepaling en de menselijke maat oftewel het burgerschap vooropstelt.
Wij vinden het persoonsgebonden budget (hierna: PGB) daarin ook een goed middel
om zelf aan het stuur te staan van de eigen zorgvraag. Het uitgangspunt voor mensen
met een zorgvraag is dat zij burger blijven en daarmee ook de informele en formele
rechten en plichten hebben. Dus wat mag de samenleving verwachten aan
inspanningen die burgers doen om te zorgen voor het collectief, maar ook welke
verantwoordelijkheid toont het collectief voor het individu. Zo werken wij aan een
sociaal inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen en de gemeente doet
wat er nodig is.
Wij verstaan onder sociale inclusie dat wij er zoveel mogelijk voor zorgen dat onze
inwoners gewoon kunnen meedoen en dat wij daarvoor drempels wegnemen en zo
uitsluiting van mensen met een beperking tegengaan. We verwachten dan ook dat
onze inwoners mee willen doen samen met de mensen om hen heen. Wij stimuleren
dan ook initiatieven van samenredzaamheid zoals ondersteuning van mantelzorgers
en respijtzorghuizen en laagdrempelige ontmoetingsplekken. Het is belangrijk dat
onze inwoners zelf doen wat ze zelf kunnen, niet alleen voor de eigen positieve kijk
op het leven omdat ze zelf in regie zijn. Maar ook om met elkaar de zorg betaalbaar
te houden en dus alleen te gebruiken wat nodig is om zelfstandig en zelfredzaam te
zijn. Wij zijn er ook voorstander van om zoveel mogelijk mee te blijven doen ook bij
intensievere zorgvragen en dit met elkaar midden in de samenleving op te pakken.
Obstakels wegnemen komen daarmee centraal te staan in beleid en daarom willen
wij resultaatgericht gaan indiceren.
Met goede resultaatgerichte zorg dichtbij huis voor zowel Wmo als jeugd;
We willen in control zijn door gebruik te maken van big data, hierdoor zetten we
slimmer in op zorg en preventie;
We willen inzetten op ontmoeting; laagdrempelig en dichtbij in de wijk voor de
lichtere vormen van zorg;
Voor de overige zorgvragen willen wij dat er voldoende aanbod is zodat de hulp
aansluit bij de vraag van de inwoner;
Wij willen een sociaal inclusieve samenleving stimuleren waarbij obstakels
wegnemen centraal staan in het beleid. Waarbij de gemeente doet wat nodig is en
voor de inwoners duidelijk is welke rechten en welke plichten zij hebben ten
aanzien van de eigen zorgvraag.
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2. Waar we eenzaamheid aanpakken
Eenzaamheid is een probleem dat speelt bij zowel jongeren als ouderen. Hoe en
waarom iemand eenzaamheid ervaart, verschilt van mens tot mens. Het tegengaan
van eenzaamheid is maatwerk.
Wij willen eenzaamheid tegengaan
Het voorkomen van eenzaamheid is altijd beter dan het oplossen ervan. Preventie is
hierbij belangrijk. Onder andere door bewustzijn te creëren bij onze inwoners en
nabuurschap aan te moedigen. Als we allemaal wat meer naar elkaar omkijken zal
eenzaamheid minder kans krijgen. Onder andere door in te zetten op knarrenhofjes
en andere woonvormen waar ouderen bij elkaar wonen, maar ook door
ontmoetingsplekken laagdrempelig in de kernen en wijken mogelijk te maken en
daarmee samenredzaamheid te vergroten.
Wij willen dat mensen die eenzaamheid ervaren makkelijk hulp kunnen krijgen
Wanneer iemand toch eenzaamheid ervaart, mogen er geen drempels zijn om hulp
te vragen. Er moet binnen de gemeente een duidelijk en laagdrempelig
aanspreekpunt zijn waar mensen informatie, tips en advies kunnen krijgen over hoe
eenzaamheid tegen te gaan. Via dit punt moeten inwoners worden geïnformeerd
over activiteiten, eventueel over vrijwilligerswerk dat ze kunnen doen, of hoe ze een
maatje en een luisterend oor kunnen vinden. De maatschappelijke partners dienen
hierin betrokken te worden. Het moet mogelijk zijn om anoniem een gesprek met
iemand van verschillende instanties te hebben, wanneer de drempel om echt hulp te
zoeken toch te hoog is.
Wij willen prettige en goede ontmoetingsplekken in de dorps- en buurthuizen
De dorps- en buurthuizen zijn bij uitstek de plaats waar onze inwoners laagdrempelig
en dichtbij bij elkaar kunnen komen voor een kopje koffie, een spelletje, of gewoon
een goed gesprek. Het is van belang dat binnen de dorps- en buurthuizen genoeg
laagdrempelige evenementen georganiseerd worden die inwoners uitnodigen om uit
hun isolement te komen en iets te ondernemen. Maar het moet ook mogelijk zijn om
gewoon binnen te lopen voor een kop koffie, met het dorps- en buurthuis als
ontmoetingsplek.
3. Waar we jeugdzorg doelmatig en effectief inrichten
De jeugd is onze toekomst en dus is het onze wens en onze plicht om onze jeugd zo
veel mogelijk de ruimte te bieden om veilig, vrij en liefdevol op te groeien. Het is onze
taak om ze daarbij zo goed mogelijk naar volwassenheid te begeleiden. In de
jeugdzorg is het netwerk van de jeugdige heel belangrijk. Voor ons is het
uitgangspunt dat de mening van de ouders/verzorgers van de jeugdige een
belangrijke plek krijgt in het toekomstplan wat samen met de gemeente, de
zorgaanbieders en de jeugdige wordt opgesteld. Ook moet helder worden wie welke
verantwoordelijkheid heeft.

Wij willen de zorg normaliseren
Nog te vaak krijgen jeugdigen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien, of
blijkt de hulp niet effectief. Door duidelijk af te bakenen wat wel en wat niet onder de
jeugdzorg valt, kunnen we onnodig hoge kosten en lange wachttijden voorkomen. Wij
willen dat er wordt ingezet op resultaatgericht indiceren waarbij maatwerk voorop
staat in de jeugdzorg. Op deze manier worden er ook niet onnodig labels op kinderen
geplakt en maken we het opgroeien niet onbedoeld zwaarder dan nodig. We
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proberen het zo normaal mogelijk te maken voor kinderen. Hierbij letten we goed op
dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig.
Het labellen van kinderen doen we alleen als het voor kinderen helpt om gerichter de
zorg in te zetten. Zorg inzetten doen we het liefst zo dichtbij het huis mogelijk, zodat
onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien.
Wij willen inzetten op effectieve preventie
We zetten in op preventie op die gebieden waar het effectief is, zoals bij
programma’s die pesten helpen te voorkomen of door voldoende bewegen en
sporten mogelijk te maken. We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor onze jeugd
en ieder heeft daarin een belangrijke taak. We gaan steeds meer data gedreven
werken om zo de zorg gerichter in te kunnen zetten. Wij zijn voorstander van
resultaatgericht indiceren ook in PGB omdat het resultaat van de zorg telt.
4. Waar je fijn kunt opgroeien in een veilige omgeving
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij
helpen daarbij door een gemeente te zijn waar kinderen op een veilige en prettige
manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Wij willen dat hulp bij het opgroeien gemakkelijk en toegankelijk is
Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we dat
aan. Dat doen we het liefst zo dichtbij huis als mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal
mogelijk kan opgroeien. Het mag voor ouders ook niet moeilijk zijn om hulp in te
schakelen wanneer die nodig is. Er dient een speciaal aanspreekpunt binnen de
gemeente te zijn waar ouders met hun vragen terecht kunnen. Opgroeien gaat niet
zonder horten en stoten, maar ouders moeten wel een laagdrempelige mogelijkheid
hebben om contact te zoeken met professionals wanneer ze het even niet meer zien
zitten, zelfs al is het enkel om tips en advies te ontvangen.
Als opgroeien niet vanzelf gaat en kinderen extra hulp nodig hebben, dan moet die
hulp mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor
reguliere als hoog-specialistische jeugdzorg. Hiervoor moeten er voldoende
jeugdprofessionals zijn. Zowel bij de huisarts, die met regionale zorgorganisaties
bekend is, en de behoeften van ouders en kinderen. Ieder gezin die het nodig heeft
dient een vaste hulpverlener te hebben als aanspreekpunt, dit creëert namelijk niet
alleen vertrouwen, maar maakt ook dat hulp effectiever en sneller geboden kan
worden.
Wij willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg door in te zetten op snelle interventies
Onze jeugd zou niet op zorg moeten wachten als zij zorg nodig hebben. Wij willen dat
wachttijden en wachtlijsten worden teruggedrongen. Hierbij moet de gemeente
gebruik maken van nieuwe manieren om de jeugdige te bereiken. Bijvoorbeeld door
Whatsapp gesprekken mogelijk te maken waarin de jeugdige gemakkelijk contact
kan zoeken of een vraag kan stellen aan de gemeente. Ook willen wij inzetten op
initiatieven uit de samenleving die goed werken, laagdrempelig en in de wijken, zoals
de Buurtmoeders.
Het ontwikkelen van een brede school biedt volop kansen om de zorg, het onderwijs
en de ontwikkeling van het kind met elkaar te verbinden door middel van activiteiten
zoals streetdance of techniekles. Het is een plek waar laagdrempelige
jeugdontmoetingsplekken gecreëerd kunnen worden zodat kinderen op een fijne en
veilige manier kunnen opgroeien.
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5. Waar iedereen meedoet (participatie)
Wij vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om mee te kunnen doen. Obstakels
die deze vrijheid in de weg staan, willen we wegnemen.
Wij willen laaggeletterdheid aanpakken en voorkomen;
Wij willen dat de communicatie vroegtijdig met alle betrokken worden opgestart;
Wij willen dat de gemeente pas van participatie spreekt nadat alle
directbetrokkenen de kans tot dialoog hebben gehad.
6. Waar onderwijs een gelijke start en gelijke kansen biedt
Alles start bij onderwijs. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een
gelijke start en gelijke kansen en geeft hen kennis en vaardigheden mee waar ze de
rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook over onze
geschiedenis en over onze waarden en normen. Ook hoe we in Nederland met elkaar
omgaan en respecteren is een onderdeel dat terugkomt in het onderwijs. Goed
onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het latere leven van mensen: de
hele samenleving heeft er belang bij.
Wij willen dat je zo vrij moet kunnen kiezen naar welke school je kind gaat. Wij zijn
tegen lotingsystemen of postcodebeleid;
Wij willen de ontwikkelkansen van jonge kinderen vergroten
Bijvoorbeeld door te stimuleren dat (taal-) achterstanden bij jonge kinderen
vroegtijdig worden weggewerkt.
Wij willen dat de school een veilige plek is en blijft waar kinderen zich thuis voelen
Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering,
loverboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs
wordt misbruikt.
Wij willen dat de gemeente stimuleert dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw
is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport
en cultuur
School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden
gebruikt.
Wij willen dat een school goed en veilig bereikbaar is
Bij het vermoeden van onveilige situaties willen wij deze middels gemeentelijk beleid
altijd met urgentie oppakken. Zo zorgen we samen voor een veilige weg en toegang
tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Als er bij een schoollocatie veel
autoverkeer is, kijken we naar bijvoorbeeld kiss- and- ride plekken. Vervoer voor
speciaal onderwijs wordt vergoed.
Wij willen overproductie en het verspillen van voedsel tegengaan, en een gezonde
levensstijl van onze inwoners te bevorderen.
Wij willen dat de gemeente samen met de scholen meer gaat inzetten op het leren
hoe om te gaan met gezonde en verse (seizoens-) producten. Het tegengaan van
verspilling van voedsel door bijvoorbeeld in rekenlessen ‘portionering’ te leren.
Daarnaast kan worden geleerd wat gezond en ongezond voedsel is en waarom
beweging zo belangrijk is voor de mens.
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Wij willen ons blijvend inzetten voor de komst van een hbo-school naar onze
gemeente
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor een hbo-school, het gemeentelijk
beleid stemmen we hier mede op af.
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1.

Waar we ruimte geven voor evenementen en festiviteiten

De evenementensector heeft het moeilijk (gehad) tijdens de coronacrisis. Ook in
onze gemeente zijn hierdoor mooie festivals en evenementen niet door gegaan. We
moeten de sector daarom zo veel mogelijk ondersteunen in hun weg naar herstel.
Wij willen een goede mix van verschillende soorten festivals en evenementen
Over smaak valt niet te twisten, daarom moet er in onze gemeente ruimte zijn voor
verschillende soorten festivals. Het economisch gewin mag hierbij niet het enige zijn
dat telt. Ook festivals en evenementen gericht op een smaller publiek moeten de
ruimte krijgen. Wanneer nodig, moet de gemeente hierin ondersteunen en faciliteren.
Het aanvragen van de benodigde vergunningen mag ook niet onnodig moeilijk
worden gemaakt.
Wij willen dat iedereen veilig een festival of evenement kan bezoeken
Wanneer een festival plaatsvindt, moet dit festival of evenement veilig zijn. Wanneer
nodig, moet de gemeente tijdig in gesprek met de organisatie over hoe de veiligheid
van de bezoekers wordt gegarandeerd, en hoe de gemeente daarin een
ondersteunende en faciliterende rol kan spelen.
Wij willen dat een festival of evenement feest is voor iedereen
Wanneer een festival of evenement plaatsvindt, moet dit voor iedereen een feestje
zijn. Inwoners die in de buurt van een evenement of festival wonen mogen geen
onnodig overlast ervaren. Natuurlijk is overlast van een festival of evenement nooit
in zijn geheel uit te sluiten, maar door op voorhand in gesprek te gaan met
buurtbewoners dient overlast tot een minimum te worden beperkt.
2. Waar we de recreatieve mogelijkheden van onze dorpen en natuur benutten
Als gemeente in het Groene Hart zijn er op verschillende plekken in onze gemeente
prachtige natuurgebieden te vinden om te recreëren. Deze gebieden moeten we
koesteren, maar we moeten ook zorgen dat onze inwoners deze gebieden weten te
vinden en er gebruik van maken.
Wij willen goed onderhouden wandel en fietspaden
Door de wandel- en fietspaden in onze natuur te onderhouden, nodigen we zowel
onze inwoners als mensen van buitenaf uit om te komen fietsen of wandelen.
Wij willen dat iedereen gebruik van de buitenruimte kan maken
Er zijn verschillende soorten recreatie mogelijk. De één wandelt het liefst met de
hond, de ander gaat fietsen, of leest een boek op een bankje in het park. Voor
iedereen moet het mogelijk zijn op zijn of haar gekozen manier te recreëren. Dit kan
enkel als we elkaar respecteren en de ruimte geven. Waar nodig moet de gemeente
onveilige en onprettige situaties in kaart brengen en verhelpen.
Wij willen dat de buitenruimte ook voor oudere en mensen met een beperking
goed ingericht is
Er mogen geen drempels zijn voor onze oudere inwoners en inwoners met een
beperking om in de buitenlucht te recreëren. Wandel- en fietspaden moeten breed
genoeg zijn en langs wandelpaden moeten genoeg bankjes en afvalbakken zijn. Ook
moeten wandel- en fietsroutes duidelijk zijn aangegeven.
Wij willen het toerisme stimuleren
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Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij
dat de gemeente dit zo veel mogelijk stimuleert door middel van stadspromotie.
Ondernemers moeten mogen uitbreiden zolang ze rekening houden met mens en
natuur. De toeristenbelasting moet zo laag mogelijk zijn, en met de opbrengsten
moeten we de kwaliteit van recreatiegebieden en het toerisme verbeteren.
3. Waar we samen met verenigingen optrekken
Het woord vereniging geeft al aan waar verenigingen goed in zijn, namelijk het
verenigen van mensen. In onze gemeente hebben we tal van verenigingen, vaak
ondersteund door vrijwilligers en succesvol dankzij de tomeloze inzet van die
vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat verenigingen de ruimte krijgen om te doen
waar ze goed in zijn en dat de gemeente zich als partner opstelt richting de
verenigingen.
Wij willen dat als een vereniging om maatwerk vraagt van de gemeente, de
gemeente ook aantoonbaar probeert dit maatwerk te leveren;
Wij willen dat de gemeente soepel omgaat met het verlenen van vergunningen
aan verenigingen;
Wij willen dat vrijwilligers vanuit de gemeente erkenning krijgen voor de inzet;
Wij willen dat verenigingen die geconfronteerd worden met veranderende
regelgeving oplossingsgerichte adviezen en maatwerk aangeboden krijgen van
de gemeente, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de vereniging
en/of inzet van vrijwilligers.
4. Waar we breedtesport faciliteren
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en
ontspanning en is goed voor de gezondheid.
Wij willen dat er buitensport faciliteiten zijn voor jong en oud
Niet iedereen sport bij een sportclub of in een sportschool, en jongeren moeten zich
ook gewoon lekker kunnen uitleven buiten. Dit doen we door buitensport en
speelfaciliteiten te creëren. Met onder andere fitnesstoestellen voor buiten,
trapveldjes, damborden en speeltoestellen. Zo maken we het aantrekkelijk voor onze
inwoners om in de buitenlucht actief bezig te zijn. Ook bij nieuwbouw, ontwikkelingen
of groot onderhoud moeten we de buitenruimte zo inrichten dat deze geschikt is voor
buitensport.
Wij willen dat jongeren laagdrempelig toegang tot sport hebben
Door de samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse
opvang te stimuleren maken we het makkelijk voor jongeren en kinderen om te
bewegen, of om zich aan te sluiten bij een sportclub binnen onze gemeente. Sporten
is een belangrijke uitlaatklep voor jongeren. Daarom is het van belang dat ze ook
goede en makkelijke toegang hebben tot sporten. Bij kinderen en jongeren waarvan
de ouders het zelf niet kunnen betalen dragen we als gemeente financieel bij.
Wij willen organisaties van grote sportevenementen ondersteunen
Sportevenementen zijn een manier om onze gemeente op de kaart te zetten, te
verbinden en om mensen in beweging te krijgen. De gemeente moet daarom actief
in gesprek met organisaties van grote sportevenementen en hen zo veel mogelijk
28

faciliteren bij het organiseren van hun evenement. Ook moet er gekeken worden naar
lokale initiatieven die georganiseerd kunnen worden.
5. Waar we gericht aan de slag gaan met cultuurbeleid
Cultuur is belangrijk voor onze gemeente. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt.
Binnen het cultuurbeleid spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken,
theaters en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken
dragen we bij aan ontwikkeling en vermaak voor jong en oud.
Wij willen niet bezuinigen op cultuur
Door het geld voor cultuur zo effectief mogelijk in te zetten bereiken we zo veel
mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten we wel dat ze
verantwoordelijkheid afleggen over hoe ze belastinggeld besteden.
Wij willen dat iedereen met cultuur in aanraking komt
Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Via cultuureducatie moeten kinderen in
aanraking komen en leren over cultuur. Ook voor mensen met een kleine beurs
moeten we initiatieven en regelingen hebben zodat ze kunnen genieten van cultuur.
Wij koesteren ons cultureel erfgoed
Cultuurhistorische evenementen moeten worden ondersteund door de gemeente
denk hierbij aan de Sinterklaasintocht en het Boskoopse carnaval. Ook de rijke
geschiedenis van onze gemeente, zoals onze Romeinse historie, mag niet vergeten
worden.
Wij willen creatieve ideeën uit de samenleving ondersteunen
Initiatieven uit onze samenleving en kunstzinnige uitingen maken onze kunstsector
juist zo mooi. Deze initiatieven moeten we als gemeente waar mogelijk en nodig
ondersteunen. Smaken verschillen, en juist daarom moet de gemeente ruimte bieden
aan al die creatieve uitspattingen en al die verschillende smaken die leven onder
onze inwoners.
Wij willen de theaterfunctie van Castellum behouden
Theater Castellum is belangrijk voor ons stadshart, voor de horecaondernemers die
mensen ontvangen die een avondje uit zijn, voor onze inwoners die in aanraking
komen met cultuur en theater. De theaterfunctie mag bij een eventuele aanbesteding
dus niet verloren te gaan, en moet behouden blijven.
6. Waar we onderwijs, sport, cultuur en arbeidsmarkt met elkaar in verbinding
brengen
De VVD wil dat onderwijs, sport, cultuur en arbeidsmarkt meer met elkaar in
verbinding staan door in te zetten op:
Wij vinden dat sportklassen niet de uitzondering moeten zijn, maar de standaard
Sporten is gezond en zou dus op school een veel belangrijker onderdeel moeten zijn.
Het meerdere keren per week sporten zien wij graag als de norm en niet als een
uitzondering.
Wij willen dat net als de avondvierdaagse, zwemvierdaagse er ook ruimte moet
zijn voor een cultuur vierdaagse;
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Wij willen dat bedrijven die in onze gemeente gevestigd zijn meer ruimte krijgen
om kennis te maken met ons onderwijs, sport en de cultuursector van onze
gemeente.
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1.

Waar we duurzaamheid onderdeel van onze samenleving maken

De gemeente verduurzaamt. Hierbij is ons uitgangspunt het door de rijksoverheid
ondertekende VN-Klimaatakkoord van Parijs We gaan van het aardgas af, zonneenergie en wind nemen geleidelijk samen met nieuwe energievormen de rol van
fossiele brandstoffen over. Zo’n enorme verandering vraagt om veel draagvlak.
Daarbij dient integraal vanuit technisch, economisch een maatschappelijk
perspectief te worden gedacht zowel voor de korte als de lange termijn.
Alphen aan den Rijn verstedelijkt. Prettig, schoon, gezond en duurzaam wonen wordt
steeds belangrijker. Tegelijk moeten we zorgen voor natuurbehoud en het behalen
van de klimaatdoelen om van onze gemeente te kunnen blijven genieten. Wij willen
Alphen aan den Rijn door deze belangrijke en complexe opgaven loodsen.
Wij streven er naar de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te behalen. Wij zijn van
mening dat de gemeente Alphen aan den Rijn een eerlijke en realistische bijdrage
moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Daar waar de belangen van de
inwoners en de doelen van het Klimaatakkoord kunnen botsen en er continu
afwegingen gemaakt dienen te worden en keuzes gemaakt moeten worden die aan
beide zijden impact hebben dienen de inwoners van Alphen actief betrokken te
worden bij deze afwegingen. Wij streven er naar de burgers van Alphen zo min
mogelijk te belasten, de lokale economie te laten profiteren van deze economische
kans en de klimaatdoelen te behalen. Wij vinden het van groot belang dat er
draagvlak is voor de plannen die geïmplementeerd en uitgevoerd worden. Hierbij is
het ook van grote waarde dat de burgers van Alphen profiteren van de gemaakte
keuzes. Niet alleen door schonere lucht en een betere gezondheid maar ook
financieel door bijvoorbeeld stroom terug te kunnen leveren en energieneutraal te
kunnen wonen en leven. De betrokkenheid van inwoners zou vorm kunnen krijgen
door het organiseren van bijvoorbeeld een burgerforum.
Realistisch genoeg om bijvoorbeeld te concluderen dat windmolens en zonneparken
een bijdrage kunnen leveren aan deze klimaatdoelen maar helaas niet de volledige
en betrouwbare energiebehoefte kunnen opwekken waar wij allemaal gebruik van
maken. Wij zijn voor oplossingen met een pragmatische insteek. Voor het behalen
van de klimaatdoelen dient bijvoorbeeld de keus voor kernenergie als realistisch
gezien te worden. Er moet niet eindeloos gedebatteerd worden over windmolens die
er uiteindelijk toch niet komen of als ze komen meer stil staan dan draaien. Daarnaast
willen wij de keuzes die wij maken, baseren op wetenschappelijke onderzoeken die
uitwijzen dat zij echt bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen zonder dat deze
de koopkracht of de (lokale) economie onder forse druk zetten. De tijd van praten en
pionieren is voorbij, het is tijd om stappen te zetten. Dit doe je door bewezen
technieken toe te passen en realistische doelen te stellen.
Dat doen we door:
Kansen voor nieuwe industrieën te benutten, daar speelt de gemeente actief op
in;
Wij willen inzetten op isoleren, vergroenen en opslaan van energie als basis voor
het behalen van de doelen en het betaalbaar houden van de
duurzaamheidsopdracht voor inwoners
Vooral door in te zetten op energiebesparing, efficiëntere verlichting en goede
isolatie van woningen en andere gebouwen (immers de energiebehoefte bestaat
voor de helft uit warmte);
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Per buurt een plan voor verduurzaming te maken waarbij we de bewoners
intensief betrekken. De totale woonlasten mogen daarbij in principe niet stijgen;
In te zetten in op het voorzien van daken met zonnepanelen;
Terughoudend te zijn met het aanleggen van grote zonnevelden en windparken.
De VVD stelt strenge eisen qua passendheid in het landschap en overlast voor
omwonenden;
De mogelijkheden van kleinschalige nucleaire reactoren als alternatief voor wind
en zon te onderzoeken;
Inwoners leningen met een lage rente te verstrekken om hun leef/woonomgeving
te verduurzamen;
Wij willen een klimaat toets bij ontwikkeling van ruimtelijke plannen zodat
vroegtijdig kan worden bijgestuurd.
Wij zetten daarom in op het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken,
waar dit niet mogelijk is willen wij onderzoeken of er groene daken gerealiseerd
kunnen worden, het verduurzamen van woningen middels een te ontwikkelen
isolatiefonds, het stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelmobiliteit
en het ontwikkelen van innovatieve technieken rondom bijvoorbeeld waterstof. Zo
dragen we ook bij aan een betere luchtkwaliteit in Alphen aan den Rijn. Ook het
stimuleren van circulaire economie is van belang. Hierbij voorkom je zoveel mogelijk
afval en verspilling.
Om Alphen aan den Rijn in 2050 aardgasvrij te maken is het van belang om zoveel
mogelijk huizen zo snel mogelijk te isoleren op een manier die voor iedereen haalbaar
en betaalbaar is. Daarom willen wij meer budget om isolatiemaatregelen te
stimuleren en toegankelijk te maken voor alle inwoners. Ook willen wij onderzoeken
hoe een isolatiefonds kan worden opgezet om de isolatiemaatregelen financierbaar
te maken. Uitgangspunt is dat middels een publiek-private samenwerking een fonds
gestart kan worden waarmee isolerende maatregelen op wijkniveau
voorgefinancierd worden. De besparingen op de energierekening kunnen gebruikt
worden om het fonds weer aan te vullen. Zo wordt verduurzaming voor
huiseigenaren én (sociale) huurders realistisch en mogelijk, waarbij als de
financiering is afgelost de burger bijvoorbeeld korting kan blijven krijgen op het
energiegebruik.
Wij willen een realistisch, doordacht en bewezen strategie toepassen om Alphen van
het gas te halen. Als dit niet gebeurt is het gevolg dat inefficiënte keuzes, gebrek aan
participatie en slechte communicatie de norm worden en bewoners onnodig extra
kosten moeten maken. Wij pleiten daarom voor een route waarbij de klimaatdoelen
van 2050 gehaald worden mét oog voor draagvlak en de belangen van inwoners.
Gericht op innovatieve technieken, zoals aquathermie. Kortom: realistisch,
pragmatisch en technologisch vooruitstrevend met voldoende draagkracht en
draaglast vanuit de samenleving.
Het grote voordeel van onze aanpak is dat inwoners mede de vruchten plukken van
de energietransitie door lagere energiekosten en groter woongenot. Ook stelt deze
aanpak bewoners in staat om op een voor hen natuurlijk moment (bijvoorbeeld een
verhuizing, verbouwing of vervanging van de CV-ketel) over te stappen op een
hybride warmtepomp, elektrificatie of het warmtenet. Als wijken wanneer het
verstandig en verantwoord is, in het geheel van het aardgas af gaan, leidt dat tot
groter draagvlak doordat bewoners positieve ervaringen hebben en delen met de

33

warmtetransitie waardoor de gevolgen beter kunnen worden overzien. De VVD pleit
daarom voor het ondersteunen van VvE’s bij het uitvoeren van
verduurzamingsplannen. Zo is er meer ruimte voor maatwerk.
Bedrijven krijgen als het aan ons ligt zo lang als mogelijk de tijd om te investeren in
innovaties als hybride warmtepompen, benutting van restwarmte, geothermie,
warmteopslag en waterstof om toe te kunnen werken naar aardgasvrije,
klimaatadaptieve en circulaire economie. Tot slot leidt grootschalig inzet op
isolatiemaatregelen tot schaalvoordelen die isolatie betaalbaarder maken.
Omdat de overgang naar een warmtenet bewoners afhankelijk maakt van één
leverancier, vindt de VVD het ook belangrijk dat lokaal het draagvlak op orde is.
Daarom willen wij dat bewoners hun voorkeur voor een leverancier via een
zwaarwegend advies kunnen geven dat meegenomen wordt in de
aanbestedingsprocedure.
De energietransitie levert veel banen op. Wij willen een energietransitie academie
oprichten, om in samenspraak met Alphense onderwijsinstellingen mensen te
helpen met opleiding en omscholing.
2. Waar we samen werken aan duurzaamheidsambities die haalbaar en betaalbaar
zijn
Wij zetten in op innovatieve technieken om groene stroom op te wekken, met
kostenefficiëntie als uitgangspunt;
Wij zetten geen windmolens, maar oplossingen die werken;
Wij pleiten voor een grootschalig plan om de komende jaren zonnepanelen aan
te leggen op zoveel mogelijk daken en gebouwen
Hierbij zijn we creatief en rekenen op toekomstige innovaties, zoals zonnepanelen
op geluidsschermen langs snelwegen en, wanneer dat betaalbaar wordt,
bijvoorbeeld zonnecellen die geïntegreerd zijn in dakpannen. Ook stimuleren we
bedrijven om vrijwillig hun grote daken zoveel mogelijk vol te leggen met
zonnepanelen.
Wij willen dat iedereen vrijblijvend gebruik kan maken van energieadvies;
Wij willen dat de gemeente haar energieadviseurs ter beschikking stelt om samen
met de bewoners de woning te analyseren om vervolgens te adviseren over
energiebesparende mogelijkheden;
Wij willen de toekomstige stroomvraag van huizen en bedrijven in kaart brengen;
Wij willen dat de gemeente in haar grondbeleid actief rekening houdt met
benodigde energie-infrastructuren en alvast ruimte reserveert.
Zo kan de gemeente de energietransitie versnellen, worden onteigeningsprocedures
voorkomen en bespaart de gemeente maatschappelijke kosten voor het uitkopen
van grondeigenaren.
3. Waar we samen werken aan een groene, schone en sportieve stad
Als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn wil je naar buiten kunnen en prettig
kunnen recreëren in een groene, veilige en schone stad. Wat de VVD betreft is er
voldoende ‘ingebreid’ en bijgebouwd in de dorpen en kernen. Als onze inwoners naar
34

een park willen, moet dat in de buurt zijn. Sporten en recreëren met of zonder
kinderen kan dichtbij huis. Wat ons betreft zet Alphen daarom in op meer binnen- en
buitenstedelijke locaties voor groen en recreatie. Een gezonde en schone stad die
inspireert om te wonen, sporten, recreëren en te werken.
Groene stad en recreatie
Wij zetten enerzijds in op fors bijbouwen door de Gnephoek te benutten en
anderzijds op grootschalige vergroening en het verbeteren van bestaande
groenvoorzieningen. Dat is goed voor de leefbaarheid en het woongenot. In alle
wijken moet er wat de VVD betreft ruimte zijn voor parken en recreatiegebieden.;
Wij willen dat er in de Gnephoek en daarbuiten gebouwd wordt met oog voor
groen, recreatiegebieden en parken. Waar wandel- en hardlooproutes, horeca en
ondernemers gecombineerd worden met wonen. Dit wordt wat de VVD betreft
een bruisende plek waar je kunt sporten en recreëren, met een schitterend
uitzicht op de polder.;
Wij willen het aantal recreatiegebieden in Alphen uitbreiden, naar verschillende
locaties. Hierdoor kunnen de verschillende festivals meer gespreid worden over
de gemeente en vaker georganiseerd worden zonder overlast voor omwonenden;
Volkstuinen bieden vele Alphenaren een plek in het groen, binnen de
stadsgrenzen. Volkstuinen kennen in Alphen veelal een open karakter en een
sterke verenigingscultuur. Wij zetten ons in voor deze volkstuinen door onder
andere. te voorkomen dat er verkeersaders door deze tuinen worden gepland.
Mocht dit onafwendbaar zijn, dan dient er een alternatief aangeboden te worden
waar de leden van de volkstuinen naar uit kunnen wijken;
Wij zijn trots op Archeon en Avifauna. Volgens ons moeten deze Alphense
attracties de ruimte krijgen en landelijke publiekstrekkers worden. Dit, om meer
toerisme te genereren en de plaatselijke ondernemers mee te laten profiteren.
4. Waar we samen werken aan een schone stad zonder afval op straat
Wij willen hard optreden tegen het illegaal dumpen van afval
Wat ons betreft wordt er stevig opgetreden tegen illegaal dumpen van afval. Wij
willen dat de boetes voor afval op straat gooien of huisvuil verkeerd aanbieden
worden verhoogd. Wij vinden het belangrijk dat er een mentaliteitsverandering
komt, namelijk dat afval naast de container bijplaatsen asociaal is. Daar hoort niet
alleen sterkere handhaving bij, maar ook bewoners die elkaar aanspreken. Een
goed initiatief is de mogelijkheid om als buurtbewoner een afvalbak te adopteren.
Wij zijn geen voorstander van diftar
Alphenaren kunnen hun afval goed kwijt. Daarom is de VVD tegen diftar. Onderzoek
wijst uit dat het toepassen van diftar leidt tot vervuiling en illegaal dumpen van afval
en dat nascheiding beter werkt. Gezien het gegeven dat er nu al sprake is van afval
op straat is de verwachting dat dit exponentieel zal toenemen als er diftar wordt
ingevoerd.
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5. Waar we een prettige gemeente zijn voor (huis-)dieren
Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Alphen een prettige en
gezonde gemeente te zijn om te leven. Voor veel inwoners zijn huisdieren een
belangrijk onderdeel van hun gezin. De gemeente spant zich ervoor in om het
leefklimaat voor dieren ook zo goed en comfortabel mogelijk te maken. Wij willen
bijvoorbeeld voldoende parken waar je je hond kan uitlaten.
Tegen dierenmishandeling treden we hard op. Dieren in nood helpen we door snel
hulp te verlenen bijvoorbeeld door een dierenambulance ter plaatse te laten
komen
6. Waar we het normaal vinden om het samen te doen en mee te doen
Wij willen dat tijdig goede communicatie over gemeentelijke plannen of
initiatieven met onze inwoners wordt opgestart
Alphen aan den Rijn maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken
met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk.
Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven
van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze
inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken.
Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten
we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met
regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-,
ondernemers- of duurzaamheidsloket.
We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals
dorpsraden en het right to challenge. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke
taken overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben. Daarbij kijken we ook naar
de mogelijkheden voor een revolving fund. Afbetalingen van leningen uit dit fonds
zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn.
Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken.
Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen
achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.
Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De
gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo
snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.
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1.

Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er om in te zetten op preventie om daarmee problemen te
voorkomen en waar mogelijk deze op te lossen. Het belang van de inwoners staat
altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke
regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen
we wachtrijen, problemen en frustraties.
Wij willen dat brieven en formulieren van de gemeente voor iedereen in
begrijpelijk Nederlands geschreven moeten zijn;
Wij willen dat de fysieke en digitale dienstverlening van de gemeente van goede
kwaliteit is en blijft. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis
regelen en wanneer het hen uitkomt;
Wij willen dat de ICT altijd volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige
informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen;
Wij willen dat de gemeente samen met andere overheden samenwerkt om digitale
criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan en te bestraffen;
Wij willen dat de onze gemeente slim samenwerkt met buurgemeenten als dit leidt
tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of
woningbouw.
2. Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen
We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te
lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de
gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers
aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg
mogelijk stadium betrokken.
Wij willen het enthousiasme van de samenleving zoveel als mogelijk benutten.
Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk
in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een
verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket;
Wij willen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken ondersteunen;
Wij willen dat de gemeente bij het opstellen van nieuw beleid de inwoners die dit
direct raakt meteen betrekt en informeert.
3. Waar we de gemeentelijke lasten laag houden en we verstandig met ons geld
omgaan.
Een gemeente is gezond als de financiën op orde zijn. We gaan zuinig met
belastinggeld om. De OZB houden we zo laag mogelijk. We zijn daarover transparant
en werken efficiënt.
Dat doen we door:
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Aan het begin van een raadsperiode een financiële stresstest uit te voeren;
Jaarlijks een heldere begroting (met een in een oogopslag versie) en jaarverslag
te maken;
Te zorgen voor een minimaal sluitende structurele begroting;
Ervoor te zorgen dat netto schuldquote en solvabiliteit aan de minimale normen
voldoen;
De OZB in principe niet te verhogen tenzij daar onaanvaardbare bezuinigingen
tegenover staan;
De gemeentelijke leges zo veel mogelijk op kostprijs te baseren.
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