
“Alleen ga je sneller,  
samen kom je verder…”  

(Nelson Mandela)

De afgelopen jaren is ingezet op wat “van buiten 
naar binnen” is gaan heten. Het vertrekpunt was  
duidelijk: betrek inwoners en andere relevante 
stakeholder eerder bij de besluitvorming.  
Dat ging regelmatig goed, maar evenzogoed  
ook regelmatig nog niet. Wij willen met deze  
verklaring onderstrepen dat wij samen aan de 
slag gaan met de lessen die we kunnen trekken 
uit de opgedane ervaringen. 

Uit de raadsbrief van informateur Bruno Bruins 
van 2 april jl. mag worden afgeleid dat in de  
gemeenteraad een breed gedragen behoefte  
bestaat aan samenwerking. Daarbij is de vraag 
gesteld of het mogelijk is om partijen die geen 
deel uitmaken van de coalitie vroegtijdig aan te 
laten haken bij initiatieven. Vroegtijdig, zodat een 
brede ‘coalition of the willing’ op een bepaald 
onderwerp kan worden gevormd. Deze vraag 
willen wij als ondertekenaars oppakken in deze 
nieuwe raadsperiode. Al tijdens de formatieperiode 
is daar een begin mee gemaakt. 

Wij vinden in gezamenlijkheid bovendien dat  
wij allemaal verantwoordelijk zijn voor de demo-
cratische kwaliteit van beleidsvoorbereiding en 
besluitvorming, het democratisch professionalisme 
van ambtenaren, het democratisch kompas van 
bestuurders en democratische vaardigheden  
van iedereen in Alphen aan den Rijn die bij de  
gemeentelijke organisatie betrokken is, ook de 
uitvoeringsinstanties.  

Wij zetten gezamenlijk in op samenwerking  
en participatie met inwoners, organisaties en 
ondernemers. Met participatie vergroten we de 
zeggenschap en de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Het participatiekader “Iedereen aan zet” 
is hierbij de leidraad. Dat vraagt van ons dat wij 
weten wat er leeft in de samenleving, dat wij  
inwoners proactief betrekken bij het opstellen van 
beleid en dat wij initiatiefnemers ondersteunen bij 
het realiseren van hun plannen. Wij  zijn vooraf 

duidelijk over het niveau van participatie dat kan 
variëren van informeren, raadplegen of adviseren 
tot coproduceren of meebeslissen. Tijdens het 
hele traject zijn wij helder over de voortgang van 
het proces, ook al er even niets gebeurt. Wij laten 
weten wat er met de inbreng van de deelnemers 
is gedaan en wat de uitkomsten zijn. Ook in 
raadsvoorstellen wordt dit opgenomen.

Met digitalisering willen wij de betrokkenheid bij 
lokale democratie versterken. Net als in andere 
sectoren willen wij de principes als e-democratie 
en digitale tools inzetten voor burgerparticipatie. 
Dit moet bijdragen aan een transparanter en  
interactiever besluitvormingsproces. 

De raad komt naar je toe
In de gemeenteraad wordt regelmatig gesproken 
over onderwerpen die een specifiek dorp of een 
specifieke wijk aangaan. Wij vinden het logisch 
om zo’n onderwerp dan ook te bespreken in dat 
dorp of die wijk. Dit kan op initiatief van een 
dorpsoverleg of groep inwoners, of in afstemming 
hiermee. De raad laat zich graag uitnodigen en 
gaat ook zelf met regelmaat op bezoek in de 
wijken en kernen.

Groen doen wij samen
Om een gezonde en duurzame samenleving te 
behouden voor ons en onze kinderen zijn stevige 
veranderingen nodig. De aarde raakt uitgeput, het 
klimaat verandert, planten en dieren verdwijnen en 
onze afvalberg groeit. Daarom hebben wij ons 
aangesloten bij de landelijke ambitie om in 2050 
volledig energieneutraal, circulair en klimaat-
bestendig te zijn. Als ondertekenaars zijn wij  
ons bewust  van deze opgaves en voelen ons 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren 
van deze doelen. In ons “Duurzaamheids-
programma 2021-2030” is uitgebreid vastgelegd 
hoe wij samen Alphen aan den Rijn duurzaam 
kunnen maken en welke ambities wij hebben met 
betrekking tot de energietransitie en is daarom 



leidend. Wij pakken dat wijkgericht direct op en 
monitoren jaarlijk de vorderingen.

Om energieneutraal en aardgasvrij te worden is 
een stevige energietransitie nodig. De energie-
transitie gaat kortgezegd over energie besparen, 
opwek van hernieuwbare elektriciteit, duurzame 
warmtevoorziening en duurzame mobiliteit.  
Klimaatadaptatie is nodig om een klimaat-
bestendige omgeving te realiseren die gezond  
en prettig is voor mensen, dieren en planten. 
Dus een omgeving die is voorbereid op extreem 
weer met grote wateroverlast, droogte en hitte. 
Met ‘circulair’ bedoelen wij dat grondstoffen na 
gebruik hergebruikt worden in een andere vorm 
en niet bij het afval belanden.

De klimaat en duurzaamheidsambities vraagt 
veel van ons allemaal: van inwoners, verenigingen, 
organisaties, bedrijven en de gemeente zelf.  
Om echt zaken voor elkaar te krijgen is  
samenwerken, experimenteren en innoveren  
onmisbaar. Daarnaast moeten maatregelen  
betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.  
Deze werkwijze staat dan ook centraal. 

Innoveren door samenwerken
Zonder voortdurend te innoveren en te ontwikkelen 
gaan wij de klimaatdoelstellingen niet halen. 
Deze vernieuwingskracht zit bij uitstek in het 
Alphense bedrijfsleven, inwoners, de land- en 
tuinbouwondernemers en de kennisinstituten. 
Dit kan bijvoorbeeld met een gezamenlijk  
opgezette Duurzaamheidsacademie. Door met 
elkaar samen te werken kan Alphen aan den  
Rijn een gemeente worden waar duurzame  
innovaties slagen.

Positieve gezondheid en een  
vitale gemeente
Bij positieve gezondheid gaat het om fysiek, 
mentaal en sociaal welbevinden. Wij spreken 
daarom bij voorkeur over positieve gezondheid 
waarbij de nadruk ligt op veerkracht, de  
mogelijkheid om je aan te passen en wat het 
leven betekenis geeft. Voor positieve gezondheid 
is het ontmoeten en écht contact met mede-
mensen onmisbaar, net als sport en bewegen,  
en genieten van kunst en cultuur. Iedereen  
moet de mogelijkheid hebben hiermee in aan-
raking te komen. Mocht ondersteuning of zorg 
nodig zijn, dan is deze toegankelijk. Wij gaan 
voor vitale wijken en kernen, vitale organisaties 
en verenigingen, vitale inwoners. Kortom, een 
vitale gemeente.

Hier staan wij voor,  
en hier gaan wij voor!
Alphen aan den Rijn, 19 mei 2022
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