
De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorgestelde
totaalontwikkeling van de locatie Nieuwe Sloot. Naast de
bouw van nieuwe woningen op de locatie Nieuwe Sloot is het
de bedoeling dat de huidige racketsportaccommodatie wordt
vernieuwd. Er is een motie aangenomen die ervoor zorgt dat
in de verdere uitwerking van dit ontwerp drie
indoortennisbanen worden opgenomen. Ook wordt gekeken
naar de mogelijkheid van half-ondergronds parkeren en hoe aanvaardbare huurtarieven voor de
tennisvereniging kunnen worden gehanteerd. In het voorgestelde ontwerp zouden de huidige
indoortennisbanen verdwijnen. Voor deze totaalontwikkeling is de daarvoor benodigde
Grondexploitatie-begroting vastgesteld en geopend. Via een aparte begrotingswijziging worden
de financiële gevolgen in de begroting verwerkt.

Het voorstel van het college voor het bestemmingsplan
Hogeveenseweg 57, 59 en 87 in Benthuizen is door de
gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het voorstel had als doel
om op Hogeveenseweg 57 en 59 een composteerinrichting en
manege op te richten en op nummer 87 een kleinschalige
recreatievoorziening op te richten. De raad wil vasthouden aan
de visie uit het bestemmingsplan Bentwoud van 2008. Het
creëren van een composteerinrichting past daar niet in. Om

deze reden en naar aanleiding van ingekomen zienswijzen heeft de raad het bestemmingsplan
voor Hogeveenseweg 57 en 59 niet vastgesteld. Het onderdeel van het bestemmingsplan voor
Hogeveenseweg 87 in Benthuizen is wel vastgesteld.

De Rekenkamercommissie van Alphen aan den Rijn
heeft onderzoek gedaan naar het armoedebeleid en
de schuldhulpverlening in onze gemeente. Volgens de
rekenkamercommissie kan de doeltreffendheid van
het armoede- en het schuldhulpverleningsbeleid beter.
Zij geeft daarvoor een aantal aanbevelingen die door
de raad worden overgenomen. Deze aanbevelingen
zijn: 1) Vergroot de sturingsmogelijkheden van de
raad, 2) Breng de financiën op orde, 3) Breng de
doelgroep in kaart, 4) Communiceer helder richting de doelgroep en 5) Geef invulling aan de rol
van procesregisseur. Een procesregisseur houdt regie op de uitwisseling en samenwerking
tussen verschillende partijen. 

Eind oktober 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘Het
instellen van een kinder- en jongerenlintje’ aangenomen.
Het college is hiermee aan de slag gegaan.
De gemeenteraad heeft nu een regeling goedgekeurd
waardoor jaarlijks een kinder- of jongerenlintje uitgereikt
kan worden aan jongeren die iets bijzonders hebben
gedaan voor de samenleving. Het jeugdlintje is er voor drie
leeftijdscategorieën en wordt niet alleen toegekend voor

een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige, onbezoldigde, hulp of inzet.
In november 2022 zullen de eerste lintjes uitgereikt worden.  

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan
Rijnhaven-Oost 2021 vastgesteld. Hierdoor is het
mogelijk om van het bedrijventerrein een gemengd
gebied met wonen, bedrijvigheid en diverse andere
voorzieningen te maken. Door de aanwezigheid van
verschillende ‘zwaardere’ bedrijven, is woningbouw
in grote delen van het gebied niet mogelijk door de
overlast van geur en geluid van deze bedrijven.
Om toch woningen te kunnen bouwen, is het
bestemmingplan aangepast. Hierdoor worden de milieubelemmeringen weggenomen en
wordt een gemengd woon-werkgebied mogelijk. De gemeente is in gesprek met de
desbetreffende bedrijven om tot een bedrijfsverplaatsing te komen. 

De gemeenteraad heeft de Transitievisie Warmte
besproken. In dit plan staat hoe gemeente Alphen aan
den Rijn in 2050 aardgasvrij wordt. In het landelijk
klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een
plan moet maken voor de overstap van aardgas op
andere, duurzame warmtebronnen. Onze gemeente
heeft een aanpak waarbij de samenwerking met
bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties
centraal staat. In de eerste plaats wordt in de

gebouwde omgeving ingezet op isolatie, energiebesparing en een stappenplan aardgasvrij met
tussenoplossingen. Daarnaast wordt gewerkt met verkenningsgebieden, waarbij op buurtniveau
samen met bewoners en andere belanghebbenden onderzocht wordt hoe de concrete overstap
naar aardgasvrij gemaakt kan worden.

De Transitievisie Warmte is door de gemeenteraad met twee amendementen vastgesteld.
Deze wijzigingen houden in dat geen termijn wordt opgenomen waarin wijken verplicht van het
aardgas worden afgesloten en inwoners moeten altijd kunnen kiezen voor een
warmtevoorziening die past bij hun behoefte. Ook is een motie aangenomen waarin het college
wordt opgeroepen een nieuwe start te maken met het participatietraject in de
verkenningsgebieden, deze te evalueren en met de raad te bespreken. De geleerde lessen
kunnen worden toegepast bij participatietrajecten in nieuwe verkenningsgebieden.

Sunvest B.V. wil een zonnepark ontwikkelen op het ITC-
PCT-terrein in Hazerswoude-Dorp. Hiervoor is een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij
de gemeente. Sunvest B.V. wil op ongeveer 64% van
het terrein (12,5 hectare) zonnepanelen plaatsen.
Daarnaast wil ze ongeveer 36% (7,1 hectare) gebruiken
voor het versterken van de ecologische waarden en
biodiversiteit in het gebied. De gemeenteraad heeft
aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen de
ontwikkeling van dit zonnepark. 

De gemeente wil huurders en eigenaren van
woningen en organisaties in onze gemeente
stimuleren om hun woning of pand te verduurzamen.
Hiervoor kunnen duurzaamheidsleningen of een
stimuleringslening worden afgesloten. Hoe inwoners
van de gemeente Alphen aan den Rijn in aanmerking
kunnen komen voor deze leningen is geregeld in
twee verordeningen die de gemeenteraad gewijzigd

heeft vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad het totale budget van deze regelingen verhoogd.
Dit is nodig omdat het budget voor de Duurzaamheidslening bijna op is. Dit komt doordat veel
inwoners hard bezig zijn met het verduurzamen van hun woning en daarbij gebruik maken van
de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. Een duurzaamheidslening kan aangevraagd
worden door huiseigenaren of huurders voor energiebesparende maatregelen in en aan hun
woning. Een stimuleringsregeling kan aangevraagd worden door Verenigingen van Eigenaren,
(sport)verenigingen, scholen of coöperaties voor verduurzaming van panden.  

In de Nederlandse bodem liggen nog ontplofbare oorlogsresten uit
de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om verschillende vormen van
munitie en om mijnen. Dit worden ontplofbare oorlogsresten
genoemd. De gemeente kan bij de Rijksoverheid geld vragen voor
onderzoek naar deze resten en eventueel het ruimen ervan.
Onze gemeente heeft geïnventariseerd welke kosten zij maakt om
ontplofbare oorlogsresten te onderzoeken en/of te ruimen. Het
gaat om een bedrag van ongeveer € 218.000. De gemeenteraad
heeft besloten om hiervoor een bijdrage aan de Rijksoverheid te
vragen. 

Het eerste Uitvoeringsprotocol Integriteit Alphen aan den Rijn is
door de gemeenteraad vastgesteld. Dit uitvoeringsprotocol is
een bijlage bij de gedragscodes voor raads- en commissieleden
(volksvertegenwoordigers) en voor burgemeester en
wethouders (bestuurders). In het protocol staan
(proces)afspraken beschreven, welke stappen worden genomen
bij een (vermoeden van een) integriteitsschending door een

persoon uit het gemeentebestuur. De raadswerkgroep gedragscode heeft een belangrijke rol
gehad in de totstandkoming van dit protocol en is hierin begeleid door een extern bureau. De
gemeenteraad heeft de eigen gedragscode voor volksvertegenwoordigers gewijzigd
vastgesteld. Aanleiding hiervoor is de nieuwe model gedragscode die vorig jaar beschikbaar is
gekomen. De bestaande gedragscode is hieraan getoetst. De gedragscode voor de dagelijks
bestuurders wordt op een later moment aangepast.

Tijdens de digitale woonconferentie op 2 februari zijn raadsleden
meegenomen in de ruimtelijke toekomst van Alphen aan den Rijn.
Sprekers uit verschillende disciplines hebben hun ideeën gedeeld over
wonen in de toekomst met de kennis van nu. 

Op 12 februari is een online inspiratiemarkt georganiseerd over het
thema duurzaamheid. Er zijn praktische voorbeelden vanuit
ondernemers, buurtgenoten en lokale initiatieven gedeeld over
duurzaamheid.  

"Eén van mijn favoriete plekken in Alphen aan
den Rijn is de Zegerplas. Het is elk seizoen
een heerlijke plek om te wandelen en even
het hoofd leeg te maken of in de zon zittend
aan de waterkant te genieten van een drankje
en goed gezelschap. Het is een gebied dat
voor mij kenmerkend is voor wonen in onze
gemeente. Met vijf tot tien minuten fietsen
ben je in rustgevend groen met aanwezigheid
van veel water." 
 
Maurits de Vries
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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.
 

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

De vergaderkalender, agenda’s en vergaderstukken kunt u inzien op de website van gemeente
Alphen aan den Rijn. De documenten waar in deze nieuwsbrief naar verwezen wordt, zijn te
vinden via deze link.

Besluiten raadsvergadering 17 februari

Woon- en racketsportpark Nieuwe Sloot

Bestemmingsplan Hogeveenseweg

Aanbevelingen rekenkamer armoede en schulden

Kinder- en Jeugdlintje

Bestemmingsplan Rijnhaven-Oost

Transitievisie warmte

Project zonnepark ITC/PCT-terrein Hazerswoude-Dorp

Duurzaamheidslening en Stimuleringslening

Regeling ontplofbare oorlogsresten

Actualisatie gedragscode en Uitvoeringsprotocol Integriteit

Overgenomen motie
Het college heeft toegezegd een motie van de gemeenteraad over verkeersinrichtings-
vraagstukken in Hazerswoude-Dorp uit te voeren. Er komt voor de nieuwe raad een eindverslag
waarin wordt ingegaan op: de resultaten van de proef van het weghalen van het paaltje in de
Jan van Eijcklaan, de verkeersmetingen van het verkeer vanuit het noorden dat rechtsaf gaat,
en de wijkontsluitingsweg en de gevolgen voor de spreiding van het verkeer over andere
straten. Daarbij wordt aangegeven hoe dit kan worden betrokken bij het
ontwerpbestemmingsplan en het verkeerscirculatieplan. Ook brengt het college aan de raad
verslag uit over de gesprekken die bestuurlijk en ambtelijk met de ondernemer en een
vertegenwoordiging van de raadswerkgroep verkeer worden gevoerd.
 

Overige activiteiten van de gemeenteraad

Woonconferentie

Inspiratiemarkt over duurzaamheid

De favoriete plek van...

In elke editie van de Raadspraak beschrijft een raadslid zijn of haar favoriete plek in de
gemeente. Raadslid Maurits de Vries over zijn favoriete plek in Alphen aan den Rijn: 

Vooruitblik

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart a.s. staan in maart geen
‘gewone’ vergaderingen van de gemeenteraad gepland. 
 
Maandag 7 maart om 20.00 uur is er een groot debat in Theater Castellum met alle lijsttrekkers
van politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat wordt
georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn en de lokale publieke omroep Studio
Alphen. Televisiepresentator Inge Diepman is debatleider. De lijsttrekkers gaan met elkaar in
debat over actuele thema's. Het debat wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie, radio en de
website van Studio Alphen en is later terug te kijken op YouTube. Aanwezig zijn bij dit debat? 
Aanmelden kan door te mailen naar griffie@alphenaandenrijn.nl.
 
Op 30 maart wordt afscheid genomen van de huidige gemeenteraad en wordt de nieuwe
gemeenteraad geïnstalleerd. In april beginnen de ‘gewone’ vergaderingen weer.

Klik hier voor de exacte agenda en tijdstippen van de vergaderingen

Op de hoogte blijven over vergaderingen, besluiten en andere activiteiten van de raad?
Aanmelden voor de nieuwsbrief Raadspraak kan door een e-mail te sturen
naar 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 {{email}}.• 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.
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