CDA, samen leven als meerwaarde
Het Christen-Democratisch Appèl staat voor:
-

U als inwoner van onze gemeente
de directe omgeving waarin U leeft
het samen leven in die omgeving.

Een partij die staat voor de kracht van de samenleving van het maatschappelijk initiatief, de betrokken
burger, verbondenheid tussen generaties, menselijke waardigheid en de zorg voor natuur en cultuur.
Dat is het CDA. In de gemeente Alphen aan den Rijn staan we voor een samenleving met
meerwaarde. Hier stellen we u – de inwoner – centraal. Door goed te zorgen voor de straten en
buurten; gemeenschappen waar mensen samen leven en zelf bijdragen aan de eigenheid van onze
omgeving.
Alphen aan den Rijn is met al haar kernen het kloppend hart in het Groene Hart. Een fijne, groene
woongemeente in de Randstad, met een eigen karakter dankzij de inbreng van meerdere kernen. Een
gemeente als meerwaarde dus! Deze meerwaarde willen we samen met u verder vorm geven,
behouden en vergroten. Met oog voor elkaar en elkaars waarde(n). Dit doen we via de volgende
thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meerwaarde leveren voor een sterke samenleving
Meerwaarde betekenen voor mens, familie en gezin
Meerwaarde bieden door zorg voor elkaar
Meerwaarde realiseren door een bloeiende economie
Meerwaarde geven voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Meerwaarde bereiken voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

CDA, samen leven als meerwaarde
Kies daarom CDA!
Leeswijzer:
In dit programma treft u per thema een uitwerking aan. Elke uitwerking wordt afgesloten met
een aantal concrete punten die wij als CDA wensen te bereiken of als uitgangspunt hanteren.
Het tweede deel van dit programma bevat een aantal algemene uitgangspunten. Dit kan gezien
worden als een samenvatting van het uitgewerkte programma. Tot slot treft u per kern aan
welke uitgangspunten wij hanteren en welke zaken wij wensen te realiseren.
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Thema 1: Sterke samenleving
De kracht van onze samenleving zit ‘m in onderlinge verbondenheid, tussen jong en oud, arm en rijk.
Die sterke samenleving kan zich aanpassen aan de veranderingen van deze tijd. Hier voelen mensen
zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt.
Wij zijn zelf de baas en iedereen doet mee. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een
betere toekomst voor onszelf en voor onze samenleving. Als we vertrouwen hebben in elkaar, staan
we sterker in de uitdagingen die van buiten op ons afkomen op het gebied van: de klimaatverandering;
de globalisering; het migratievraagstuk en de bescherming tegen radicalisering en terrorisme.
Het CDA wil dat de gemeente haar inwoners vertrouwen geeft, door het ondersteunen en stimuleren
van initiatieven. Bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren, waar mensen elkaar leren kennen
en voor elkaar kunnen zorgen.
Waarden en tradities
Waarden en tradities zijn belangrijk in een veranderende samenleving. Veel mensen zijn tevreden met
hun eigen leven, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Over onze waarden die al
generaties lang worden doorgegeven. Zoals, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en
niet altijd en overal het eigen belang vooropstellen. Wij maken ons sterk voor het behoud hiervan.
Doe mee!
Wij zien graag dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft. Zo willen we dat de
gemeente vooral aansluit bij bestaande en nieuwe initiatieven waar inwoners al enthousiast over zijn.
Hierbij zijn heldere afspraken over de rolverdeling en het samenspel cruciaal. Door samenwerking
tussen verenigingen, vrijwilligers, actieve en betrokken inwoners en de gemeente zorgen we allemaal
voor meerwaarde.
Het ingezette proces van “nieuw en anders” waarin veel meer van af het begin burgers bij nieuwe
ontwikkelingen worden betrokken, wordt voortgezet.
Lokale eigenheid
Alphen aan den Rijn heeft een veelzijdige cultuur, met een rijk verenigingsleven in alle kernen. Hier
zijn we trots op! Van de talrijke molens, de Romeinse Limes, monumenten en culturele gebruiken tot
de kenmerkende feesten als de Jaarmarkt en braderieën, de Huttenbouw, de Oldtimer dag, de
Aarlanderveense feestweek, Trekker Trek en het Luilaktoernooi en vele andere evenementen. Het zijn
er teveel om allen op te noemen Dankzij de inzet van vele mensen uit onze samenleving kunnen deze
evenementen al jaren voortbestaan. Het CDA zal zich maximaal inzetten om ze ook voor de toekomst
te behouden en daarmee de lokale karakters van onze dorpen en kernen.
Gebiedsgericht
Het CDA is voorstander van gebiedsgericht werken, samen met inwoners!
Concreet wil het CDA:
Samenwerken met dorpsoverleggen
•
•
•
•
•
•

ruim baan geven aan evenementen
inwonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen
Lokale eigenheid behouden. Niet elke kern is hetzelfde en dat onderscheid mag er zijn
Creëren van ontmoetingsplekken in de kernen
Aandacht voor normen en waarden
Aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers
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Thema 2: Mens - familie - gezin
Voor veel mensen is geluk in eigen gezin en familie het belangrijkste in hun leven. Hier zorgt iedereen
voor elkaar en staat iedereen altijd voor elkaar klaar. Dit geldt voor elke relatie waarin mensen
duurzaam voor elkaar kiezen en samen door het leven gaan. Het CDA hecht veel waarde aan het
familieleven. Families en gezinnen zijn van groot belang voor de opvoeding en ontwikkeling van
kinderen. Thuis leren zij de normen en waarden die nodig zijn om later op eigen benen te kunnen
staan. Het is de plek waar kinderen veilig opgroeien en leren delen en samenleven met anderen.
Waar behoefte is aan ondersteuning, moet u kunnen rekenen op hulp. Het CDA vindt dat een
gemeente ruimte moet geven aan de eigen kracht van de families en gezinnen, niet moet bevoogden,
maar wel ondersteuning moet bieden als de eigen kracht te kort schiet. Dat kan dan gaan om
opvoedingsproblemen, maar ook om een vangnet voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Het
CDA staat pal voor de mensen waar zorg en ondersteuning noodzakelijk is.
Het CDA is levensfasebewust. Dit betekent dat we voor iedereen – van jong tot oud – betekenisvol
willen zijn, met zoveel mogelijk maatwerk.
Jeugd en jongeren
Wij vinden het belangrijk dat jongeren de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Of ze zich nu
aan het ontwikkelen zijn, zich oriënteren op de arbeidsmarkt of op zichzelf gaan wonen. Zo stimuleren
we verbindingen tussen studerende jongeren en ondernemers op het gebied van vermaak, sport en
cultuur. Ook zorgen we voor een divers woningaanbod en laagdrempelige, toegankelijke en
betaalbare voorzieningen.
Vrije tijd
Samen met jongeren in Alphen willen we graag voorzieningen creëren die door en voor jongeren
gebruikt kunnen worden. De jeugd heeft de toekomst en we zetten jongeren graag in hun kracht.
Onderwijs / talentontwikkeling
Goed basis- en vervolgonderwijs is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de
mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en ontwikkelen. Van speciaal
onderwijs tot een universitaire opleiding. Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk
leveren, zodat elk talent tot bloei kan komen. Goed onderwijs is voor jongeren niet vrijblijvend, maar
schept de verplichting om zich hiervoor volledig in te zetten. Wij zien uitdagend onderwijs als de
sleutel naar een sterkere samenleving.
Alleenstaanden
Iemand kan ervoor kiezen om alleen te zijn, maar het kan je ook overkomen. Wat ons betreft hoeven
alleenstaande inwoners van Alphen niet alleen te zijn. Voor inwoners die daar behoefte aan hebben,
bieden we graag mogelijkheden om in contact te komen met anderen.
Senioren
Senioren verdienen een belangrijke plek binnen onze gemeente. Met voldoende voorzieningen
dichtbij, aangepaste woningen en inrichting van de openbare ruimte op rollator en rolstoelgebruik,
zodat onze ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Dorpen en wijken moet zodanig worden ingericht rekening houdend met het toenemend aantal
senioren.
(Voorkomen van) armoede
Wij willen graag voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Armoede beperkt het denken in
mogelijkheden. Het is niet alleen een financieel probleem, maar het belemmert ook het meedoen in de
samenleving. Dit vinden wij onaanvaardbaar. Hierbij maken we o.a. gebruik van bestaande minima
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regelingen en het jeugddeelname fonds. Daarom moet de gemeente volop inzetten op preventie en
ondersteuning van gezinnen met een minimum inkomen en degenen die schulden hebben
opgebouwd, zodat kinderen geen stress hebben omdat er geen geld is voor het dagelijkse leven.
Concreet wil het CDA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ontmoetingsplekken voor jongeren van verschillende leeftijden
Wifi-hotspots bij deze ontmoetingsplekken
met het onderwijs afspraken maken over een Alphense aanpak rond onder meer
onderwijshuisvesting, onderwijskwaliteit en een doorgaande lijn van Voor en Vroegschoolse
Educatie naar MBO/HBO en werk
een HBO-(neven)vestiging in Alphen
MBO onderwijs naar een hoger niveau brengen
intensieve(re) samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
optimale keuzemogelijkheden voor onderwijsvormen
veiligheid op straat door voortzetting en verbetering van de goede samenwerking tussen
inwoners, gemeente en politie.
verbinding in de buurt stimuleren
toegankelijke opvang- en speelvoorzieningen
kindcentra stimuleren en ontwikkelen; het kind op één plek en verschillende organisaties
onder één dak, met een optimale samenwerking in het belang van het kind
een vangnetfunctie voor mensen die hier behoefte aan hebben
vrijblijvende uitgaans- en ontmoetingsactiviteiten stimuleren
adequate woonvoorzieningen zodat mensen langer in hun eigen vertrouwde buurt kunnen
blijven wonen
om de fysieke en mentale gezondheid onder inwoners te versterken – en om een negatieve
spiraal van schulden, werkloosheid of bijstand te doorbreken – pleit het CDA voor een
experiment met een basisinkomen. Het basisinkomen geeft inwoners de mogelijkheid om
vanuit een minimale basis hun eigen leven op te bouwen
voorzieningen dichtbij, zoals een buurthuis, winkels en een geldautomaat
isolement onder senioren aanpakken en voorkomen
gerichte hulp om gezinnen uit de problemen te halen, zodat de kinderen een goede start
krijgen.
betere benutting van de financiële ondersteuningsbijdrage voor schoolgaande kinderen
beschikbaar gesteld voor de minimaregelingen ( dit kan bv door stichting Leergeld in onze
gemeente actief te laten worden) Kortom, het is belangrijk dat iedereen – in welke levensfase
dan ook – de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen.
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Thema 3: Zorg voor elkaar
Het CDA gelooft in een samenleving waar mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor
elkaar nemen. In onze gemeente zien we dat aan de vele mensen die vrijwillig actief zijn binnen
verenigingen en (kerk)gemeenschappen. Ook zijn er vele mantelzorgers die zich inzetten om
familieleden en bekenden te helpen bij hun dagelijkse verzorging. Deze mensen zijn goud waard en
van grote meerwaarde in de samenleving. Wij vinden dan ook dat de gemeente vrijwilligers en
mantelzorgers moet blijven ondersteunen in hun waardevolle taak.
Preventie
Welbevinden en gezondheid staan bij ons centraal. In de eerste plaats zijn mensen hiervoor zelf
verantwoordelijk. Bijvoorbeeld door gezonde voeding ,te sporten en bewegen; essentieel voor een
goede gezondheid. Daarnaast heeft sport een belangrijke maatschappelijke en sociale functie, voor
mensen persoonlijk en voor de gemeenschap. Wij vinden dat sport betaalbaar en bereikbaar moet zijn
voor iedereen – dus ook kwetsbare gezinnen, gehandicapten en statushouders – en dat we iedereen
moeten stimuleren om te bewegen. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente, samen met
plaatselijke organisaties en sportclubs, zorgt voor een gezonde omgeving voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Dit betekent ook het in stand houden van de sportvelden en -accommodaties en de
openbare zwembaden in alle kernen. Een groot gemis is een zwembad in Boskoop. Wij willen graag
onderzoeken of we dit kunnen realiseren.
Zorg
Door goede samenwerking, heldere kaders en duidelijke opgaven op wijk- en individueel niveau
maken we graag goede zorg mogelijk. Hieronder verstaan we algemene voorzieningen, aangevuld
met maatwerk tot op specialistisch niveau. We hebben de voorkeur voor één budget, één regisseur en
één aanspreekpunt voor de samenwerkende organisaties, met oplossingsruimte voor multiprobleemsituaties op gemeentelijk niveau.
Samenwerking met professionals
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat welzijn en zorg aan
elkaar gekoppeld blijven. Een zorgprobleem kan namelijk verschillende oorzaken hebben: gebrek aan
werk, financiële problemen, chronische ziekte of eenzaamheid. Ons idee: vraag wat iemand wil en
hierbij nodig heeft, zodat we zorg op maat kunnen aanbieden. Zo creëren we meer ruimte voor de
professionals en het is goedkoper. Hoewel de gemeente nu goede cijfers haalt, zijn we er nog niet.
Het CDA zal zich blijven inzetten om meer mensen aan werk te helpen, maatwerk in de Jeugdzorg
mogelijk te maken en te doen wat nodig is en effectief en efficiënt om te gaan met het geld dat we
hiervoor van het Rijk krijgen.
Concreet wil het CDA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dat goed zwemonderwijs voor ieder kind toegankelijk én betaalbaar is.
goede voorlichting geven over gezonde voeding en leefstijl
beweging stimuleren voor iedereen, met openbare faciliteiten in de wijk
uitbannen van roken rond sportvelden en het bevorderen van gezond eten in de
sportaccommodaties
sport- en recreatievoorzieningen bij de Zegerplas stimuleren
verbinding maken met de jeugd en hen informeren over zaken als de (negatieve) effecten van
roken, drugs, sociale media, alcohol en gokken
geen coffeeshops in de woonwijken
(actieve) inwoners en vrijwilligers betrekken bij het sociaal domein
jaarlijks de vrijwilligersprijs en het mantelzorgcompliment uitreiken
financieel gezonde en toekomstbestendige voorzieningen en wijkcentra bij iedereen in de
buurt
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•
•
•
•

één budget, één verantwoordelijke, één aanspreekpunt en één integrale aanpak van de zorg
zorgen voor hulp naar behoefte, duurzaam en met veel ruimte voor maatwerk en creativiteit
samenwerkingsverbanden rond jeugd- en ouderenzorg verder ontwikkelen, in vorm en
financiering.
Aandacht voor langzaam vergrijzende bevolking ook bij inrichting van wijken
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Thema 4: Sterke economie
Een sterke economie is een economie die toekomstgericht is, duurzaam, waarin niet alleen de
belangen van aandeelhouders, maar ook die van het menselijk en natuurlijk kapitaal wordt
gerespecteerd. Het CDA staat voor de trits: werken, wonen, scholing en onderwijs.
Het CDA wil investeren in talenten van mensen. Iedereen doet mee en kan op zijn eigen manier
bijdragen aan de samenleving. Wij streven naar werkgelegenheid voor iedereen: jong en oud, mensen
met een arbeidsbeperking of in een nichemarkt. Ook maken we ons sterk voor het overdragen van
kennis en vaardigheden op nieuwe generaties. Door middel van maatschappelijke stages laten we
jongeren graag kennismaken met de samenleving en de verantwoordelijkheid voor elkaar.
We streven naar een eerlijke aanwending van middelen, waarin iedereen de kans krijgt om met zijn
talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Veel Alphenaren zijn werkzaam in het midden- en
kleinbedrijf (MKB), dat grotendeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes. Wij willen
randvoorwaarden scheppen voor een bloeiende lokale economie en bedrijven ondersteunen door
bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.
Groei is er nog niet voor alle sectoren. Wij zien graag dat Alphen aan den Rijn ook een aantrekkelijke
vestigingsplaats blijft voor bedrijven, die ruimte geven aan veel arbeidsplaatsen. Zodat wij een grote
verscheidenheid aan werkgelegenheid houden voor hoger opgeleiden en mensen uit het
beroepsonderwijs.
Bedrijvigheid
Voor ons zijn familiebedrijven en het MKB de motoren waar de samenleving op draait. Alphen aan den
Rijn staat voor sterke handels- en logistieke functies. De kracht van het MKB in de gemeente zit met
name ook in de maakindustrie. Daarom wil het CDA inzetten op voldoende vakgerichte opleidingen.
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van dorpen en
wijken. Alphen aan den Rijn kent vele succesvolle bedrijven en ondernemingen. Bovendien hebben
we de grootste ledenorganisatie voor ondernemers; de VOA en sterke winkeliersverenigingen. Iets
waar we trots op zijn! Vanuit het uitgangspunt van rentmeesterschap kiezen we nadrukkelijk voor het
stimuleren van sociaal ondernemerschap. Waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan kansen voor
mensen en duurzaam produceren. Alphen aan den Rijn kent staat voor succesvolle bedrijven die
wereldwijd opereren. Het hebben van goede vervoersmogelijkheden over weg, water en spoor is
daarbij cruciaal.
Greenport Boskoop
De Greenport Boskoop is één van de sterkste duurzame economische clusters van onze gemeente.
Daarnaast is het een uniek landschap met volop aandacht voor water en natuur. Door samen te
werken met andere Greenports in de Rijnstreek, zoals de Greenport Aalsmeer, kunnen we deze
sector versterken. Logistiek en innovatie in de boomkwekerij vormen de sleutel naar de toekomst.
Herstructurering is hierbij een goed instrument. De kracht van de sector en de unieke waarde van het
landschap heeft een enorme belevingswaarde. Een nieuwe dimensie die het merk “Made in Boskoop”
zorgt dat je Boskoop kunt beleven!
We willen graag werken aan goede randvoorwaarden, zoals bereikbaarheid, een goed
vestigingsklimaat en het versterken van het cluster onderwijs-arbeidsmarkt om voldoende geschoold
personeel te houden. Ook vinden we het belangrijk om het agrarisch beroepsonderwijs op het Wellant
College in Boskoop te behouden.
Landbouw
Voedselproductie om onszelf te kunnen voeden, is voor elk land essentieel. In Nederland kennen we –
mede vanwege het gunstige klimaat – een lange traditie van landbouw, zeker in dit deel van het
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Groene Hart. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen en/of te verbreden, zodat de
sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt. Daarnaast betrekken we de agrarische
sector bij de nieuwe opgave voor milieu, natuur en water. Het CDA ziet de agrarische sector ook als
belangrijke drager van het landschap. De boerderij en de boomkwekerij zijn onderdeel van onze
gemeenschap en het is goed als nieuwe generaties hier vroeg mee kennismaken. Duurzaamheid en
innovatie spelen hierin een steeds belangrijker rol. Samen met de sector zoeken we graag naar
oplossingen voor een agri-business met toekomst.
Werk
Mensen in hun kracht zetten en toeleiden naar werk, dat is de kernopdracht van Rijnvicus. Ook de
gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het inzetten van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de groenvoorziening en catering. Hier maken we ons graag sterk voor.
Gezonde gemeentefinanciën
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lage lasten en een eerlijk, overzichtelijk
belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat we krijgen van de
Rijksoverheid, een klein deel komt van lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen gaat het om
belastinggeld, betaald door inwoners van onze gemeente. Wij streven naar een zorgvuldig,
spaarzaam en transparant financieel beleid, met gematigde lokale lasten. Verder willen we de OZB
niet verder laten stijgen dan de inflatie. Voor grote investeringen zoals bijv. een nieuwe
oeververbinding in Boskoop dient een specifieke financiering te worden gezocht. Het is belangrijk dat
er voldoende evenwicht is tussen projecten, investeringen en de beschikbare reserves.
Concreet wil het CDA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voldoende voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs om de toestroom van nieuwe
generaties werknemers en ondernemers veilig te stellen
het agrarisch beroepsonderwijs op het Wellant College in Boskoop en Alphen behouden
duurzame innovatie in de agrarische sector, het MKB en bij grote bedrijven stimuleren
circulaire economie verder uitrollen in onze gemeente
een gezond ondernemersklimaat creëren door starters en start-ups de steun te geven die zij
nodig hebben
bedrijfsleven mogelijkheden bieden en ondersteunen zich te ontwikkelen
Social Return on Investment en maatschappelijke ondernemen stimuleren
Duurzaam gezonde financiën met voldoende evenwicht tussen projecten, investeringen en de
beschikbare reserves
OZB niet verder stijgen dan inflatie
duurzame landbouw als drager van ons groene landschap.
Doorgaan met het EDBA voor een positieve invloed op het ondernemersklimaat en de
economische ontwikkelingen in de gemeente
vertegenwoordiging van alle belangrijke sectoren in het bestuur van de EDBA
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Thema 5: Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Het CDA Alphen aan den Rijn wil de komende jaren blijven werken aan een leefbare gemeente, met
buurten, wijken, kernen, dorpen en een stad waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Een sterke
samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde
verantwoordelijkheid. Hier zet de plaatselijke overheid zich vooral in voor inwoners, bedrijven en
organisaties. In een sterke samenleving is meer ruimte voor eigen keuzes, ook voor wat betreft de
woon- en leefomgeving. Dit betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners
zelf. Een mooi voorbeeld is het starten van Whatsapp- of Facebook-groepen. Deze zorgen voor een
groter veiligheidsgevoel en vormen een mooie basis voor inwoners en gemeente om samen te werken
aan een veilige buurt. We wonen immers allemaal samen in Alphen aan den Rijn.
Voldoende, levensloopbestendige en betaalbare woningen
Wij bouwen niet om te groeien, maar voor onze inwoners van nu en die van de toekomst. Voor
mensen is wonen iets essentieels. Het gaat dan niet alleen om de woning, maar ook om de
leefomgeving. Wij vinden dat de woonwensen van inwoners centraal moeten staan bij het woonbeleid.
Hiermee bedoelen we dat het woonbeleid gericht moet zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en
maatwerk. Met voldoende energie neutrale woningen voor verschillende levensfasen, zoals
starterswoningen, eengezinswoningen en seniorenwoningen. Zo zetten we in op
levensloopbestendige en kindvriendelijke wijken in dorpen en de stad, met veel ruimte voor groen en
spelen en waar mensen gezond oud kunnen worden.
Vitale kernen en florerend centrum
De detailhandel verandert sterk: internetverkoop, branchevervaging en horeca in winkels. Dit vraagt
om innovatie van MKB-ers. Wij zien graag dat de gemeente haar best doet om het winkelgebied
aantrekkelijk te houden. Maar we werken niet mee aan ruimere openingstijden op de zondag; vanaf
12.00 uur is de limiet. We willen dat Alphen aan den Rijn een aantrekkelijke koopstad is waar mensen
graag een dag verblijven, ook door de week. Voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van de dorpen is
het nodig dat we inwoners en bezoekers passende belevingen aanbieden en dat de middenstand
stand kan houden.
Recreatie en toeristisch Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn en de talrijke groene gebieden hebben veel te bieden voor inwoners en
bezoekers van het Groene Hart. Zo biedt het Bentwoud veel ruimte voor ontspanning, met mooie
kansen voor het organiseren van (culturele) evenementen. Wij willen ook graag andere recreatieve
trekkers de ruimte geven, zoals Archeon, het Boomkwekerijmuseum in Boskoop, Klein Giethoorn in
Hazerswoude-Dorp en Avifauna en de Molenviergang in Aarlanderveen. De Limes en de
Zwammerdamschepen krijgen een dominante plek bij onze citymarketing. Op deze manier kan
toerisme meer arbeidsplaatsen opleveren en het merk Groene Hart, Alphen aan den Rijn versterken.
We stimuleren meer recreatieve overnachtingsmogelijkheden Het Platform Recreatie en Toerisme is
een belangrijke trekker van de toeristische impuls voor Alphen aan den Rijn. Het landschap en ons
erfgoed geven kleur aan de beleving van onze gemeente en verdienen daarom steun.
Alphen aan den Rijn heeft twee Groene Hart iconen: Archeon en Avifauna. We onderkennen het
belang van die twee toegangspoorten tot Alphen en het Groene Hart en zullen aan de versterking van
die iconen onze bijdrage leveren.
Veiligheid in de buurt
Veiligheid is een basisbehoefte: mensen moeten zich geborgen voelen in hun huis, buiten, op school
en op het werk. Inwoners moeten ervan op aankunnen dat de gemeente haar taken op het gebied van
veiligheid goed oppakt en de politie en brandweer waakzaam zijn. Alphen aan den Rijn was in 2015 in
de AD-misdaadmeter de veiligste gemeente van de G32. Wat ons betreft, worden we opnieuw de
veiligste gemeente! Daar zullen we wel aan moeten werken. We willen dit onder meer bereiken door
een betere inzet van wijkagenten. Wij vinden dat zij, voor onder andere de herkenbaarheid en
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plaatselijke bekendheid, werkzaamheden moeten verrichten binnen hun wijk of indien noodzakelijk
binnen gemeente Alphen aan den Rijn. En nauwelijks ingezet moeten worden voor werkzaamheden in
de regio of elders. Daarnaast is in de meest kwetsbare wijken meer structureel extra inzet
noodzakelijk om enerzijds criminele elementen repressief aan te pakken en anderzijds kwetsbaren te
helpen naar werk en opleiding.
Het gebruik van camerabewaking willen we gericht blijven inzetten. Daarbij is monitoring van overlast
door de gebruikers van horeca en de coffeeshops van belang. Het CDA wil blijven inzetten op het
voorkomen van drugsgebruik en de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit via regionale
aanpak.
Alphen aan den Rijn Klimaatbestendig
Door klimaatverandering is leven in een delta niet alleen een zaak van waterveiligheid en voldoende
zoetwater. We zullen het waterbewustzijn terug moeten brengen in de ruimtelijke ontwikkeling. Niet
alleen wateroverlast, ook wateronderlast is een vijand die op de loer ligt. Door een lage
grondwaterstand raakt de ondergrond uit balans, met palenrot en verzakkende straten en wegen als
gevolg. Het CDA wil dat Alphen een netwerk opricht waarin ambtenaren, inwoners, ondernemers,
bestuurders, beheerders van de openbare ruimte en woningcorporaties samenwerken tegen de
gevolgen van klimaatverandering. Met een community manager als aanjager en bewaker van concrete
aanpassingen. Hiervoor maken we graag budget vrij.
Het CDA wil dat de gemeente een technisch onderzoek doet naar de gevolgen van maaivelddalingen
in stedelijke gebieden en wat de financiële gevolgen zijn voor de komende 40 jaar. Het CDA wil dit
doen in overleg met de betrokkenen.
Klimaat neutrale en Circulaire economie
Het CDA wil werken vanuit het principe dat wij onze aarde doorgeven aan onze kinderen en
kleinkinderen. De opgave om klimaat neutraal te worden is groot. We realiseren het actie programma
“Duurzaamheid 2017-2020/Alphen duurzaamheidshoofstad Groene Hart “ met de focus op wat wij zelf
in onze gemeente/binnen onze cirkel van invloed kunnen doen. Zo moeten alle nieuwe gebouwen en
woningen klimaat neutraal worden gebouwd. In overleg met de agrarische sector en omwonenden
moet er beleid voor zonnepaneelweides komen.
Onze grondstoffen zijn eindig. Hier zullen we ons meer bewust van moeten worden en onze
handelingen op moeten aanpassen. Daarom is het goed om circulariteit((het tegengaan van
verspilling) op de agenda te zetten. Met de focus op het verminderen van grondstoffen, hoogwaardig
hergebruik van materialen en energietransitie.
Afval
Wij zijn voorstander van het scheiden van afval, maar niet van het betalen per vuilniszak en het
systeem van een afvalpas met registratie.
Wat doen inwoners zelf?
Veiligheid is steeds meer een taak van inwoners zelf. Met sociale controle zoals het aanspreken van
mensen die ongewenst gedrag vertonen en het melden van verdachte situaties. Het meedoen aan
projecten zoals Buurtpreventie en Burgernet draagt voor een groot deel bij aan een veilige
woonomgeving.
Concreet wil het CDA:
•
•
•
•
•
•
•
•

meer, zichtbare en snellere inzet van BOA’s, wijkagenten en Buurtpreventie waar dat nodig is
Whatsapp- en Facebookgroepen om buurtpreventie te versterken
Cameratoezicht gericht inzetten
meer kansen voor recreatie en toerisme in stad en dorp
een sterk stadshart Alphen en vitale dorpscentra
voldoende openbare toiletten
geen afvalpas met registratie
Alphen aan den Rijn Klimaatbestendig
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CDA, samen leven als meerwaarde
Kies daarom CDA!
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Thema 6: Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Alphen aan den Rijn is een dynamische gemeente midden in de Randstad. Veel inwoners hebben hun
werk buiten de gemeente, in één van de grote steden of mainports. Voor hen is een goede
bereikbaarheid van de stad en bijbehorende kernen heel belangrijk. Ook voor veel bedrijven is goede
bereikbaarheid – gecombineerd met veiligheid en leefbaarheid – essentieel. Zeker voor transport &
logistiek en voor de Greenport Boskoop. Daarnaast hebben de inwoners profijt van goede OVverbindingen met Leiden, Zoetermeer/Den Haag, Gouda/Rotterdam, Utrecht en Schiphol. Hier draagt
het CDA graag een steentje aan bij. Mobiliteit is een basisvoorziening voor de mens in deze tijd.
Lopen en wandelen
Veel mensen verplaatsen zich te voet. Dit vraagt om een goede inrichting van de openbare ruimte,
ook voor minder valide inwoners. Wij vinden een goed beheer en onderhoud van trottoirs, voet- en
wandelpaden dan ook erg belangrijk, net als goede verlichting. Zo kunnen we ons allemaal veilig en
vlot verplaatsen. Het wandelnetwerk in het landelijk gebied dient meer gebruikt te worden o.a. naar
het Bentwoud. De boerenlandpaden, struinpaden in het Bentwoud en andere natuurgebieden zijn van
grote waarde.
Fietsen
Fietsen is gezond en een goede, duurzame manier om van A naar B te komen. Alphen aan den Rijn is
een echte fietsgemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed en veilig moet kunnen fietsen.
Wat ons betreft stimuleert de gemeente het fietsen van en naar het centrum zoveel mogelijk. Dat vergt
goed onderhoud van fietspaden. Bovendien moeten er snelfietsroutes komen, ook naar omliggende
steden. Zeker nu het gebruik van elektrische fietsen sterk toeneemt. Verder zien we graag dat er een
fietsbrug over het Aarkanaal komt, net als veilige routes van huis naar school. Het Rijnstreek
fietsennetwerk als onderdeel van het Groene Hart fietsnetwerk is een sterk verbindende schakel voor
de fietser. Kortom, het CDA wil dat er echt voortgang wordt geboekt op het dossier fietsen.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer – de trein en bus – draagt bij aan een betere bereikbaarheid en zorgt dat
mensen kunnen meedoen in de samenleving. Goed OV zorgt ook voor een verbetering van de
leefomgeving. In Alphen aan den Rijn staat het OV onder druk, terwijl het voor de bereikbaarheid van
de kernen cruciaal is. Wij maken ons hard voor goed openbaar vervoer voor alle inwoners.
Bijvoorbeeld door snel een NS-station Hazerswoude-Rijndijk te realiseren en te blijven hameren op
dubbelspoor tussen Leiden en Woerden. Een intercityverbinding Leiden – Utrecht v.v. met haltering in
Alphen, evenals een nachttreinverbinding zijn zeer gewenst
Het CDA is trots dat dankzij de inzet van vrijwilligers de buurtbus in Boskoop Oost-West is
gerealiseerd. Het draagt bij aan de deelname van mensen aan onze samenleving.
Auto
Veel inwoners kunnen niet zonder de auto, om naar hun werk te gaan of sociale activiteiten te
ondernemen. Tegelijk geeft het stijgende autogebruik en -bezit veel hinder. Wij willen de
verkeersoverlast verder verminderen en de verkeersveiligheid verbeteren. De autobereikbaarheid van
alle kernen in Alphen aan de Rijn is van belang voor het succes van de gemeente. Om het voor
werknemers van buiten Alphen aantrekkelijk te maken om hier te werken, zijn goede verbindingen
essentieel. Voor inwoners betekent het vooral veilig en snel thuis of op je werk komen. Wij willen dat
de rondweg rond Alphen aan den Rijn in het verlengde van de Maximabrug wordt doorgetrokken.
Daarnaast zien we graag matige, naar verhouding concurrerende parkeertarieven ten opzichte van
andere gemeenten, zodat ons stadshart aantrekkelijk blijft om te bezoeken. Gratis parkeren is in onze
ogen niet haalbaar, zolang de winkeliers daar niet ook een grote bijdrage aan leveren. Daarnaast
willen we het gebruik van de elektrische auto bevorderen. Dit doen we door te zorgen voor voldoende
laadpunten op openbare plekken, ook in de woonwijken. Te hard rijden, zeker in woonwijken waar
kinderen spelen en ouderen wonen, moet stevig worden aangepakt. Dit willen we doen door de wegen
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conform wet- en regelgeving te realiseren en/of aanpassen, regelmatig te controleren én te
handhaven. Daarnaast willen we de knelpunten voor het landbouwverkeer rond Aarlanderveen en
Zwammerdam aanpakken. De veelvuldige storingen rond de Boskoopse en Alphense bruggen
moeten tot het verleden gaan behoren. Ook zien we graag dat de N11 wordt opgewaardeerd; zonder
gelijkvloerse kruisingen. Ten slotte willen we dat er bij Bodegraven een aansluiting komt op de A12
naar Rotterdam en Den Haag (Bodegravenboog).
Het CDA wil een gedegen onderzoek naar mogelijkheden van een rondweg Alphen West, waarbij ook
de natuurbelangen zwaar meewegen. De ontsluiting van de stad, zeker als er aan de randen gebouwd
gaat worden, vergt doordenking van nieuwe passende infrastructuur, die ook de bestaande wegen
(bijvoorbeeld de Eisenhowerweg) kan ontlasten.
De wijk Kerk en Zanen behoeft een goede ontsluiting richting stadscentrum. Daarom pleit het CDA
voor een onderzoek naar de wenselijkheid/haalbaarheid van een tweede ontsluiting richting het
centrum.
Vaarwegen
Alphen aan den Rijn is een knooppunt van vaarwegen en van groot belang voor de beroeps- en
recreatievaart. Het CDA wil de toegankelijkheid en voorzieningen voor watersport verbeteren, passend
binnen de randvoorwaarden van een goede bereikbaarheid.
De Gouwe is zwaar belast door het goederenvervoer over water. Hierdoor raakt de recreatievaart
klem. Het CDA pleit voor onderzoek naar andere verbindingen voor de recreatievaart, zoals het rondje
Rijn-IJssel.
Bereikbaarheid/leefbaarheid Boskoop en Hazerswoude-Dorp
Wij geven de hoogste prioriteit aan duurzame oplossingen voor de zuidkant van de gemeente, dat wil
zeggen een goede ontsluiting en leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Het gaat hier
primair om de eigen inwoners. Wij willen de aantrekkelijkheid om het dorp te gebruiken als sluiproute
tussen de A12 en de N11 verminderen. Wie op de kaart kijkt, ziet gelijk dat dit vooral een probleem is
dat veroorzaakt wordt door verkeer dat via de N207 en de N209 vanuit het zuiden naar het noorden
wil en andersom. Door de Hogeveenseweg, de Provincialeweg, de Gemeneweg en de Zijde
verkeersluwer te maken levert die route minder tijdwinst op voor sluipverkeer. Stevige controle en
handhaving moeten ervoor zorgen dat het verkeer zich houdt aan de verlaagde snelheid. Daarnaast
wordt ingezet op een verbetering van de wegen om ons gebied heen. Wij gaan in nadrukkelijk gesprek
met de provincie en buurgemeenten om de N206 als ontsluiting van Zoetermeer te benutten en de
aanknoping van de N11 op de A4 bij Leiden en de A12 bij Bodegraven te verbeteren. In Boskoop wil
het CDA een tweede oeververbinding.
Samen met inwoners willen we werken aan de toekomstige inrichting. Voor de korte termijn treffen we
inrichtingsmaatregelen die zorgen voor een betere leefbaarheid in Boskoop en Hazerswoude-Dorp.
Levert dit onvoldoende op dan zetten wij voor de lange termijn voor Hazerswoude in op het sparen
voor een verlengde tunnel. We kiezen hierbij voor het sparen voor duurzame oplossingen, samen met
andere overheden – met name de provincie.
Concreet wil het CDA:
•
•
•
•
•
•
•

Realisatie InterCity met Utrecht, Gouda en Leiden
snel een NS-station Hazerswoude-Rijndijk realiseren
goede busverbindingen met Schiphol en Den Haag
frequente verbindingen met de dorpskernen en de Leidse regio, waaronder de ziekenhuizen
een tweede oeververbinding voor Boskoop
een verkeersluw en veilig kruispunt in Hazerswoude-Dorp
verlaging van de snelheid op de Hogeveenseweg (60KM), de Provincialeweg, de Gemeneweg
(60KM) en het kruispunt in Hazerswoude-dorp (30KM),

13

•
•
•
•

•
•
•

nadrukkelijke controle en handhaving van deze verlaagde snelheid.
een fietsbrug over het Aarkanaal
meer fietsenstallingen bij OV punten
de N11 opwaarderen naar A11 zonder gelijkvloerse kruisingen
veilige fietsroutes van huis naar school
onderzoek naar wenselijkheid/haalbaarheid tweede ontsluiting wijk Kerk en Zanen richting
Stadshart
voortzetting/uitbreiding van een proactieve en integrale aanpak tussen gemeente, politie,
justitie en andere partijen om ondermijning en georganiseerde criminaliteit hard aan te
pakken.

CDA, samen leven als meerwaarde
Kies daarom CDA!
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Leeswijzer CDA visie op dorpen en kernen
Onze algemene uitgangspunten voor alle kernen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woningbouw voor de autonome groei van alle kernen moet mogelijk blijven
Voor iedere levensfase moet voldoende woningaanbod zijn
Dorpen en wijken moeten goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld met de buurtbus
(Actieve) inwoners en vrijwilligers willen we graag betrekken bij het sociaal domein
Jaarlijks willen we de vrijwilligersprijs en het mantelzorgcompliment uitreiken
We maken ons sterk voor financieel gezonde en toekomstbestendige voorzieningen en
wijkcentra bij iedereen in de buurt
We willen meer, zichtbare en snellere inzet van BOA’s, wijkagenten en Buurtpreventie waar
dat nodig is
We stimuleren Whatsapp- en Facebookgroepen om buurtpreventie te versterken
Er moeten meer kansen komen voor recreatie en toerisme in stad en dorp
Werken aan vitale dorpscentra vinden we belangrijk
Ook willen we werken aan het verbeteren van de leefbaarheid
Inwonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen we
We bieden ruimte voor evenementen
De lokale middenstand willen we versterken
Sporten moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn

1.
Meerwaarde voor een sterke samenleving
De gemeente moet ruim baan geven aan (nieuwe) initiatieven vanuit de samenleving. Het
verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers zijn erg belangrijk. Het CDA is trots op u en wil dat de
gemeente een goede partner is en blijft. Enkele voorbeelden:
• we zetten in op effectieve communicatie en minder regels
• we stimuleren onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld via beursvloeren en
‘meet en greet’
• we organiseren ‘lief-en-leedstraatjes’, waar mensen belangstelling voor elkaar
tonen.
2.
Meerwaarde voor familie en gezin
Gezond en veilig kunnen opgroeien is een basisvoorwaarde, net als onderwijs midden in de
samenleving. Als je in de gemeente Alphen woont, in de stad of een dorp, woon je fijn en zijn zorg en
welzijn in de buurt. Voor (schoolgaande) kinderen is er bijzondere aandacht, zeker in gezinnen waar
weinig geld beschikbaar is. Ook statushouders zijn welkom in onze gemeente. Enkele voorbeelden:
• we onderzoeken hoe gezinnen onder de armoedegrens beter kunnen worden
geholpen, bijvoorbeeld door de inzet van Stichting Leergeld
• we zetten blijvend geld in om de jeugd gezond te laten opgroeien: Jongeren
op Gezond Gewicht biedt aantoonbare meerwaarde.
3.
Meerwaarde door zorg voor elkaar
De veranderingen in de (jeugd)zorg, thuiszorg en welzijn zullen ook de komende jaren veel aandacht
vragen. Het CDA wil dat u zoveel mogelijk kunt (blijven) deelnemen aan de samenleving, door te
recreëren, te sporten en te werken. Ook vinden we het belangrijk om onze ouderen van goede hulp en
ondersteuning te voorzien. Enkele voorbeelden:
• we willen zo min mogelijk bureaucratie: u moet geen last hebben van lange
indicatieprocedures
• we willen meer en vaker met u in gesprek over u en uw woonomgeving: hoe
gaat het in de praktijk en hoe ervaart u ‘maatwerk’?
• we willen met ons Werkbedrijf gerichte begeleiding naar werk.
4.
Meerwaarde door een eerlijke economie
Iedereen moet zijn talent kunnen inzetten, op school en op het werk. Daarnaast is het belangrijk dat
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we onze kennis en vaardigheden overdragen op de volgende generaties. Ook willen we
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen. Verder
streven we naar een zorgvuldig, spaarzaam en transparant financieel beleid, met gematigde lokale
lasten. Enkele voorbeelden:
•
•
•

via maatschappelijke stages laten we jongeren graag kennis maken met de
samenleving en de verantwoordelijkheid voor elkaar
we willen de regeldruk voor ondernemers verminderen en werken aan een
gunstig vergunningenbeleid
we stimuleren sociaal ondernemerschap.

5.
Meerwaarde voor een veilige woon- en leefomgeving
Als ouderen langer thuis blijven wonen, moeten de woningen en de omgeving hiervoor geschikt zijn of
geschikt worden gemaakt. Natuurlijk moeten er ook voldoende woningen zijn voor starters en
gezinnen. En uiteraard zet de gemeente Alphen zich in voor een aantrekkelijk winkelgebied, zowel in
de stad als in de kernen. Enkele voorbeelden:
• met Woonforte en Habeko maken we goede afspraken over sociale
woningbouw; belangrijk zijn ook de afspraken over woningen voor mensen
met beperkingen
• gezinnen met jonge kinderen, maar ook senioren, ouderen en mensen met
(beginnende) dementie vragen om een passende inrichting van woonwijken
en recreatiegebieden. Wij werken graag mee aan de realisatie hiervan.

6.
Meerwaarde voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Een goede bereikbaarheid van de stad en de omliggende dorpen is heel belangrijk. Hier draagt het
CDA graag een steentje aan bij. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede, veilige en goed verlichte
wandel- en fietspaden, goed OV en voldoende parkeerplekken. Enkele voorbeelden:
• de veelvuldige storingen rond de Alphense bruggen moeten tot het verleden
gaan behoren
• we willen dat er aandacht wordt besteed om op snelheid te controleren
• we zien graag dat de N11 wordt opgewaardeerd; zonder gelijkvloerse
kruisingen.
7. Meerwaarde door moderne voorzieningen
Snel internet is een tegenwoordig een vereiste voor bedrijfsleven, onderwijs en thuisgebruik. Helaas is
de verbinding vaak ontoereikend in het buitengebied en sommige kernen.
Het CDA wil dat de gemeente het uiterste doet om ook de kernen en het buitengebied te voorzien van
adequate internetverbinding.

CDA, samen leven als meerwaarde
Kies daarom CDA!

16

Wat wil het CDA concreet per kern?
Koudekerk aan den Rijn
•

•
•
•
•

Woningbouw voor de behoefte van het eigen dorp is nodig. De ontwikkeling van Rijnpark moet
nu eindelijk van de grond komen. Ook voor Rijnpark geldt dat de kwaliteit van wonen voorop
staat. Omdat Koudekerk aan het vergrijzen is, zetten we in op het aantrekkelijk maken van
woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen.
Goede voorzieningen dicht bij inwoners, zoals huisartsen, apotheek en een verzorgingshuis.
Een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Voortvarende inzet op projecten zoals de Pastorie, Bijkerk en Zuidwijk.
Goede vervoervoorzieningen (OV en fiets) naar het nog te realiseren NS-station
Hazerswoude-Rijndijk en naar Alphen Centrum. Een buurtbus kan uitkomst bieden.

Hazerswoude-Rijndijk
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aanjagen van de centrumontwikkeling winkelgebied Da Costasingel, in overleg met
winkeliers en inwoners.
Om aan de woningbehoefte tegemoet te komen, moeten we snel starten met de eerste fase
van de woningbouw Westvaartpark.
Voor een goede ontsluiting van het Westvaartpark willen we snel een NS-station
Hazerswoude-Rijndijk realiseren.
Een dorpshuis.
Herontwikkeling van het bedrijventerrein ‘Rhynenburch’ met plaats voor woningbouw.
Herontwikkeling Avery-Dennison (Groenendijk) en het rijksmonument dakpannenfabriek.
We staan achter de door de inwoners aangedragen petitie over de Kerk/Pastorietuin. Er is
geen draagvlak om deze locatie vol te bouwen met dure woningen. In overleg met het
parochiebestuur en de omwonenden zal naar de toekomst worden gekeken.
Door de toename van woningen krijgt Pleyn 68 de dorpshuisfunctie die bij de omvang van
Groenendijk past.

Benthuizen
•
•
•
•
•

Het behoud van de eigenheid van het dorp staat centraal bij de plannen en ontwikkelingen,
ook in het gesprek met buurgemeente Zoetermeer.
We willen in 2010 graag twee nieuwe basisscholen onder één dak realiseren.
Voor 2020 willen we starten met een nieuwe woonwijk Bentlanden 2, die in een behoefte
voorziet voor de duur van ongeveer tien jaar.
Het Bentwoud is meer dan alleen een mooie plek om te fietsen en wandelen; we zien
mogelijkheden voor evenementen en streekeigen toerisme.
We willen sluipverkeer uit Zoetermeer – via de Bentwoudlaan naar de N209 of Noordpolder –
tegengaan.

Alphen aan den Rijn
•
•

We zetten ons in voor een (neven)vestiging van een HBO-instelling.
Om aan de woonwensen van alle doelgroepen te voldoen, zoeken wij bouwplekken voor
duurzame woningen. De plek is nog niet duidelijk. Onze voorkeur heeft het nieuwe
bouwlocaties te concentreren op maximaal 2 plekken die de grootste meerwaarde voor de
stad hebben. . Met veel ruimte voor groen, water en vrijliggende fiets- en wandelpaden.
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•
•

•
•
•

•
•
•

Voor jongere starters zoeken we woonplekken in of bij het centrum en het station of andere
aantrekkelijke locaties voor jongerenhuisvesting..
De veiligheid en leefbaarheid is te versterken door samenwerking tussen inwoners,
wijkagenten, wijkadviseurs en -handhavers (BOA’s). Buurten die dat willen, mogen eigen
prioriteiten stellen. Voor de ene buurt is dat meer verlichting, voor de andere meer groen- of
speelvoorzieningen.
Cultuur geeft kleur. Het Theater Castellum en de nieuwe bieb kunnen, net als Parkvilla,
functioneren als culturele hotspots van Alphen. Een mooie ontmoetingsplaats van en voor
Alphenaren (en inwoners van de omliggende dorpen) met ruimte voor creatieve ideeën.
Alphen stad is het centrum voor winkelen, cultuur en beleving. We willen dat graag versterken,
samen met betrokkenen en belanghebbenden zoals de winkeliers.
Alphen verbindt. Daarom pleiten we voor een hoogwaardige OV-/IC-verbinding met Leiden –
Utrecht en een snelweg A11 in plaats van de N11. We willen de ligging van Alphen uitbuiten
met hoogwaardige weg-, water- en railverbindingen. Zo stimuleren we duurzame
ontwikkelingen en trekken we bedrijven aan.
Alphen fietst. We zetten in op nog betere, bredere en veiligere fietsverbindingen in de stad en
met het omliggende gebied. De fietsbrug over het Aarkanaal moet snel worden gerealiseerd.
Park Zegersloot is uniek in haar omvang, veelsoortigheid en kwaliteit. Wij zijn trots op dit
gebied. Een klimbos zou een goede aanvulling zijn op het huidige aanbod van sport, recreatie
en natuur. Ook het Rondje Plas willen we stimuleren. #amsterdamsebosvanalphen
De kinderboerderij moet blijven!

Hazerswoude-Dorp
•

•
•
•
•
•
•

Voor de korte termijn willen we maatregelen nemen op de N209, om sluipverkeer tussen de
A12 en N11 tegen te gaan:
o Een verkeersluw en veilig kruispunt in Hazerswoude-Dorp
o Verlaging van de snelheid op de Hogeveenseweg (60KM), de Provincialeweg, de
Gemeneweg (60KM) en het kruispunt in Hazerswoude-Dorp (30KM),
o Nadrukkelijke controle en handhaving van deze verlaagde snelheid.
Voor de lange termijn, mochten de korte termijn maatregelen onvoldoende resultaat bieden:
Het realiseren van een verlengde tunnel.
Samen met dorpswinkeliers gaan we werken aan een krachtig dorpscentrum, met ruime voor
evenementen zoals de Jaarmarkt en incidentele muziekfestivals.
Dorpshuis De Juffrouw is een middelpunt voor Hazerswoude-Dorp; wij vinden dat dit
ondersteund moet worden.
Inwoners moeten hier kunnen blijven wonen, in alle levensfasen.
Met de schoolbesturen en kinderopvang willen we nadenken over vernieuwing van de
onderwijshuisvesting door een Integraal Kindcentrum voor het dorp.

Aarlanderveen
•
•
•
•
•
•

Er zijn meer betaalbare koop- en huurwoningen nodig.
We pleiten voor vrijliggende en veilige fietsverbindingen rond Aarlanderveen. Zo willen we
bijvoorbeeld een brug over het Aarkanaal realiseren.
We willen mantelzorgers in het dorp graag ondersteunen.
Het landschap wordt in grote mate onderhouden door de agrariërs. Dit willen we zo houden.
We geven boeren en tuinders dan ook graag de ruimte om dit te doen.
Het landbouwverkeer moet uit de Dorpsstraat en over de Nieuwkoopseweg. Ook willen we
zwaar verkeer uit de kern weren.
De Molenviergang is een unieke trekpleister. Deze versterkt de blijvende werking voor het
waterbeheer in de polders en de kansen voor (wandel)toerisme. Samen met het waterschap
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•

Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de stichting Molenviergang
moeten we deze unieke bemaling ook voor de toekomst behouden door een financiële
bijdrage beschikbaar te blijven stellen.
Het molenaarsambacht staat op de lijst van immaterieel erfgoed, het CDA vindt dat hier meer
aandacht aan besteed moet worden.

•

Zwammerdam
•
•
•
•

We zetten ons in voor een dorpshuis dat in 2020 opent. Een centrale plek voor activiteiten
voor en door de Dammenaren. Alles onder één dak, beheerd door de Dammenaren zelf.
Er zijn meer betaalbare koop- en huurwoningen nodig.
De vrijkomende scholenlocatie aan de Buitendorpstraat wordt een woningbouwlocatie. Bij de
nieuwbouwplannen onderstrepen we het dorpse karakter.
In overleg met Dammenaren en Ipse de Bruggen kunnen we zorgfuncties bij elkaar brengen
en voor de toekomst behouden.

Boskoop
•

•
•

•
•
•
•
•
•

We werken aan een duurzame verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Boskoop,
met een tweede oeververbinding. Samen met inwoners willen we werken aan de toekomstige
inrichting.
Wat ons betreft komt er een (openlucht)zwembad bij het Bentwoud. Ondersteund en in
samenwerking met inwoners, net zoals in andere kernen.
We geven de boomkwekerijsector ruimte voor verandering. Hierbij versterken de duurzame
inrichting van (meer) water en (ondersteunende) natuur het imago van Boskoop als uniek
sierteeltcentrum. Onderwijs en werkgelegenheid staan hierbij op het netvlies.
Er is ruimte voor voortgezet onderwijs in Boskoop. De nieuwe vestiging van het Coenecoop
College in het voormalige gemeentehuis dient voortvarend te gebeuren.
Wij willen het openbaar groen onderhouden met het motto: Boskoop bloeit! Hiervoor willen we
plantgoed van Boskoopse kwekers gebruiken. Zo wordt de openbare ruimte het visitekaartje
van de Greenport Boskoop.
De kinderboerderij moet blijven!
Het sierteeltgebied zes eeuwen Boomkwekerij plaatsen op erfgoedlijst.
Locatie binnen de sierteelt zoeken voor De Nederlandse Plantencollecties. Deze unieke
collecties moeten behouden worden en zijn een toevoeging in het sierteeltgebied zijn voor
toerisme en cultuur
Het faciliteren van initiatieven om te komen tot een buurtsuper in de omgeving van het
stationsgebied ten behoeve van de bewoners van Boskoop-West zullen wij ondersteunen,
aangezien dit bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk

CDA, samen leven als meerwaarde
Kies daarom CDA!
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